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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 10 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos  iii e V, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o disposto do art. 14 da lei Estadual nº. 7.649, de 24 de julho 
de 2012 c/c art. 2º do decreto Estadual nº. 713, de 1º de abril de 2013;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/761010,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar o seguinte membro suplente, representante do Poder 
Público Estadual, integrante do conselho Gestor de Parcerias Público–Pri-
vadas do Estado do Pará – cGP/Pa:
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará-CODEC
Suplente: ricardo carneiro raymundo
art. 2º. Nomear para integrar o conselho Gestor de Parcerias Público-Pri-
vadas do Estado do Pará – cGP/Pa, o representante do Poder Público Es-
tadual:
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará-CODEC
Suplente: antonio de Pádua rodrigues filho
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 15 da lei Estadual nº 7.264/2009;
considerando as indicações dos membros constantes no ofício nº 
1.788/2021-GaB/SESPa, de 11 de junho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/686532, 
r E S o l V E:
art. 1º Exonerar do conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, os membros a 
seguir nominados:
i – seGMeNto Gestor e Prestador
Titular: Silvano fortunato da Silva
Suplente: Tamar lima Monteiro 
Titular: Manoel Messias rebouças de carvalho 
Suplente: Valderez Pena Torres fortunato
art. 2º Nomear para o conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, os membros 
a seguir nominados:
i - seGMeNto Gestor e Prestador
Titular: Sezostrys alves da costa
Suplente: raimundo Nonato Bitencourt Sena 
Titular: Edson farias Marquês 
Suplente: Paulo Saint Jean Trindade campos
art. 3º os membros ora nomeados, cumprirão o restante do mandato dos 
seus antecessores, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferida 
nos autos da ação ordinária, Processo nº. 0831674-34.2021.8.14.0301, 
impetrado por lUiZ alEXaNdrE cardoSo arGolo;
considerando os termos do ofício nº 002445/2021-PGE-GaB-PcTa, de 26 
de julho de 2021, da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de dar cum-
primento à decisão acima mencionada;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/812316,
r E S o l V E:
art.1º. Nomear, de acordo com art. 34, §1º da constituição Estadual, com-
binado com o art. 6º, inciso i, da lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, lUiZ alEXaNdrE cardoSo arGolo, para exercer, na condi-
ção sub judice, o cargo de Professor classe i, Nível a, 19ª UrE – Belém, 
disciplina: Português, com lotação na Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii, da constituição do Estado, e 
considerando que os candidatos abaixo relacionados, aprovados e nomea-
dos no concurso Público c – 196 da Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração – SEPlad, não tomaram posse dentro do prazo previsto 
em lei, conforme Processo nº. 2020/32397;

r E S o l V E:
art. 1º Tornar sem efeito, com base nos termos do art. 22, §3º, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, a nomeação dos candidatos relacionados 
neste decreto, os quais foram nomeados para exercer o cargo a seguir 
discriminado, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e ad-
ministração - SEPlad.
carGo: Perito MÉdico
caMilo fErrEira raMoS
clariSSa QUarESMa da SilVa
BrENda PraZErES dE caMPoS raMoS
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JULHo de 2021*
o GoVErNador do ESTado do Pará, no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 135, incisos iii e XVii, da constituição do 
Estado do Pará;
considerando que a “ordem do Mérito dom Pedro ii” destina-se às per-
sonalidades militares e civis que tenham prestado relevantes serviços ao 
corpo de Bombeiros Militar do Pará;
considerando os termos do ofício nº 0432/2021 – Gab. cmdº. cBMPa, de 
10 de junho de 2021;
considerando o preenchimento dos requisitos previstos decreto Estadual 
nº 506, de 15 de janeiro de 2020, e seus anexos, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado          nº 34.091, de 16 de janeiro de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/726632,
dEcrETa:
art. 1º. fica concedida a “Ordem do Mérito Dom Pedro II” às personalida-
des civis e militares abaixo nominadas nos seguintes graus:
§1º. ficam promovidos:
AO GRAU COMENDADOR
PersoNaLidades ciVis
Ministro lUiZ fUX
Presidente do Supremo Tribunal federal
deputado Estadual fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
dircEU TEN caTEN PiES
deputado Estadual do Pará
lUiZ da cUNHa TEiXEira
conselheiro do Tribunal de contas do Estado
iNocÊNcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
BENEdiTo rUY SaNToS caBral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
arTHUr cÉSar PErEira da SilVa
Presidente da câmara federal
rodriGo oTáVio SoarES PacHEco
Presidente do Senado federal
HUMBErTo EUSTáQUio SoarES MarTiNS
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça
PaUlo roBErTo GalVÃo da rocHa
Senador da república
ViViaNE da coSTa rEiS
deputada federal
criSTiaNo dUTra ValE
deputado federal
JoSÉ BENiTo PriaNTE JÚNior
deputado federal
JoÃo fErrari JUNior
deputado federal
JoSÉ roBErTo oliVEira faro
deputado federal
cáSSio coElHo aNdradE
deputado federal
airToN lUiZ falEiro
deputado federal
MariNor JorGE BriTo
deputada Estadual do Pará
JoSÉ Maria TaPaJÓS
deputado Estadual do Pará
cilENE liSBoa coUTo MarQUES
deputada Estadual do Pará
Maria iraNilSE BraSil diaS PiNHEiro
deputada Estadual do Pará
fáBio SoUSa dE frEiTaS
deputado Estadual do Pará
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
ÚrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura
adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
JoSÉ roBErTo PiNHEiro Maia BEZErra JÚNior
desembargador do Tribunal de Justiça do Pará
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo dE araÚJo
Promotora de Justiça do Ministério Público do Pará
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alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
Promotor de Justiça no Ministério Público do Pará
lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo
Promotor de Justiça do Ministério Público do Pará
aNa caroliNa loBo GlUcK PaÚl PEraccHi
Procuradora-Geral adjunta do contencioso
roBiNa diaS PiMENTEl ViaNa
Procuradora-chefe da consultiva da Procuradoria-Geral do Estado do Pará
rENaTa SoUZa doS SaNToS
Procuradora-chefe da Procuradoria civil, Trabalhista e ambiental da Procu-
radoria-Geral do Estado do Pará
GaBriEl PErEZ rodriGUES
Procurador do Estado do Pará
MÔNica MarTiNS ToScaNo SiMÕES
Procuradora do Estado do Pará
lUcaS GEraldo lEiTE
Juiz da Justiça Militar do Estado do Pará
fEliPE BarBoSa EricHSEN
Subprocurador da ProJUr do Tribunal de contas do Estado do Pará
JoÃo cHaMoN NETo
Secretário regional de Governo do Sudeste do Pará
GRAU OFICIAL
PersoNaLidades ciVis
EdMilSoN BriTo rodriGUES
Prefeito de Belém
JociclElio caSTro MacEdo
Prefeito de Belterra
JoSÉ rENaTo oGaWa rodriGUES
Prefeito de Barcarena
PersoNaLidades MiLitares
cEl QoPM JoSÉ aUGUSTo da SilVa SoarES
cEl QoBM MarcoS roBErTo coSTa MacEdo
TENcEl QoBM EdiNaldo raBElo dE liMa
§2º. ficam concedidas:
NO GRAU CAVALEIRO
PersoNaLidades ciVis
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil do Pará
JoSÉ aNTÔNio Scaff filHo
Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará
aBrÃao BENaSSUlY NETo
Presidente da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará
TÂNia Maria TEiXEira GoMES
chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado do Pará
MaX NEY dE PariJoS
Subsecretário do Tribunal de contas do Estado do Pará
lUiZiEl HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
chefe de Gabinete do Governador do Estado
Maria raiMUNda BriTo GoMES JaNaÚ
assessora Técnica da casa civil da Governadoria do Estado
Valdo rEiNaldo dE PaUla lEdo
Secretário adjunto de Estado de Planejamento e orçamento
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
Secretária adjunta de recursos Especiais da SEPlad
THaiNNa MaGalHÃES dE alENcar
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas da SEPlad
rEBEcca cardoSo HENKETH
Secretária legislativa da assembleia legislativa do Estado do Pará
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
delegada-Geral adjunta da Polícia civil do Pará
arMaNdo TadEU MoUrÃo aloNSo
delegado da Polícia civil do Pará
Maria dE fáTiMa cHaVES doS SaNToS
delegada da Polícia civil do Pará
Waldir frEirE cardoSo
delegado da Polícia civil do Pará
WaGNE coSTa MacHado
Presidente da federação das associações de Municípios do Estado do Pará
carloS rENaTo MilHoMEM cHaVES
Presidente do crEa/Pa
alESSaNdra aMaral dE SoUZa
coordenadora do TerPaz/SESPa
JoSÉ WilSoN coSTa araÚJo
Presidente da câmara Municipal de Belém
VirGÍlio caNSado NUNES
Secretário Municipal de Segurança Pública de Barcarena
EUGÊNia JaNiS cHaGaS TElES
Secretária Municipal de Saúde de Barcarena
SÔNia da coSTa PaSSoS
daGoBErTo PErEira BrilHaNTE
coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará
coNSElHo rEGioNal dE ENfErMaGEM do ESTado do Pará
rEdE liBEral dE TElEViSÃo
rEdE BraSil aMaZÔNia dE TElEViSÃo
rEdE rEcord dE TElEViSÃo/BElÉM
rEdE cUlTUra TElEViSÃo/Pará
SiSTEMa BraSilEiro dE TElEViSÃo/BElÉM
PersoNaLidades MiLitares
MaUrÍcio aUGUSTo SilVEira dE MEdEiroS
Major-Brigadeiro do ar - comandante do comando aéreo Norte
cEl QoPM/df carloS rENaTo MacHado PaiM
Secretário Nacional de Segurança Pública

cEl QoBM/MG EdGard ESTEVo da SilVa
comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Pre-
sidente do conselho Nacional dos corpos de Bombeiros Militares do Brasil
cEl QoBM/SE alEXaNdrE JoSÉ alVES SilVa
comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar de Sergipe
cEl QoBM/ro NiValdo dE aZEVEdo fErrEira
comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar de rondônia
cEl QoBM/ro liNdoMar rodriGUES lEal
Subcomandante-geral do corpo de Bombeiros Militar de rondônia
cEl QoBM/SE fáBio PiNTo cardoSo
cEl QoPM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalVES
diretor do Grupamento aéreo de Segurança Pública
cEl QoPM clEidSoN clEY liMa fErNaNdES
cEl QoPM fáBio da lUZ dE PiNHo
Presidente do fundo de investimento de Segurança Pública
cEl QoPM lEoNardo fraNco coSTa
chefe de Gabinete Militar do Ministério Público do Pará
cEl QoPM PEdro PaUlo doS SaNToS cElSo
cEl QoPM UliSSES MarQUES loBo
cEl QoPM WalTÚlio MaUÉS da GaMa
TcEl QoBM arlENSoN lEMoS carValHo da SilVa
TEN cEl QoPM carloS alEXaNdrE da crUZ dE carValHo
TEN cEl QoPM GEraldo MaGEla da SilVa falcÃo
TEN cEl QoPM oPHir dUarTE MUffarEJ
TEN cEl QoPM ricardo BrUNo dE frEiTaS alMEida
MaJ QoBM clEdSoN dE SoUSa oliVEira
MaJ QoBM EriValdo doS SaNToS cardoSo
MaJ QoBM fraNciSco JÂNio BEZErra coSTa
MaJ QoBM JaMYSoN da SilVa MaToSo
MaJ QoBM NaTaNaEl BaSToS fErrEira
MaJ QoBM PaTrÍcia do Socorro foNSEca MESQUiTa
MaJ QoBM THiaGo aUGUSTo ViEira coSTa
MaJ QoBM/Ba EMiNEVilNo da foNSEca SoarES NETo
MaJ QoPM ildEfoNSo GoNÇalVES HaNEMaNN
MaJ QoSPM WilSoN riBEiro loPES NETo
caP QoBM aNdErSoN claYToN alVES BraGa
caP QoBM fáBio cardoSo fErrEira
caP QoBM GilMarcoS da SilVa
caP QoBM iSraEl da SilVa SoUZa
caP QoBM JoElSoN raMoS PaES
caP QoBM JoSÉ Maria da SilVa NETo
caP QoBM KiTarrara daMaScENo BorGES
caP QoBM MarcElo PiNHEiro doS SaNToS
caP QoBM MarcoS raMalHo JUNior
caP QoBM MicaiaS rodriGUES dE SoUSa
caP QoBM rafaEl BrUNo fariaS rEiMÃo
caP QoBM rodriGo MarTiNS do ValE
caP QoBM rodriGo oliVEira fErrEira dE MElo
caP QoPM rUBENS alaN da coSTa BarroS
1º TEN QoaBM JorGE doS aNJoS JÚNior
2º TEN QoaPM roBErTo SÉrGio da SilVa caSTro
SUBTEN QBM aNTÔNio roSaldo fErrEira raMoS
SUBTEN QBM WalTENir coSTa araUJo
SUBTEN QBM rr aNTÔNio PErEira dE MENdoNÇa
SUBTEN QBM rr EdENilSoN SoUZa rocHa
1º SGT QBM aNTÔNio carloS SoUSa doS SaNToS
1º SGT QBM GErSoN dE SoUSa fErrEira
1º SGT QBM JÂNio ÉriToN SaMPaio lEal
1º SGT QBM JoÃo ViEira dE MElo
1º SGT QBM JoSÉ fáBio alVES MorEira
1º SGT QBM JoSYValdo UliSSES SoUZa dUraNS
1º SGT QBM odiValdo ENdErSoN da cUNHa
1º SGT QBM ToNY EVErToN MENdoNÇa da SilVa
1º SGT QPMP NilZa SilVa caBral
2º SGT QBM alBErTo cardoSo loPES
2º SGT QBM aNiValdo fErrEira SoUSa
2º SGT QBM GilSoN SoarES doS SaNToS
2º SGT QBM GlEUBEr GEoVaNNi fErrEira Mafra
2º SGT QBM NaZarENo da coSTa SilVa
2º SGT QBM raiMUNdo adENilSoN PErEira NaSciMENTo
2º SGT QBM rENaTo SaraiVa da coSTa
2º SGT QBM roBErTo carloS BarroSo
2° SGT QPMP aNToNio TadEU MacHado dE aMoriM
2º SGT QPMP fEM ENY SaNToS BaiMa
3º SGT QBM aNTÔNio carloS MoNTEiro aMoraS JÚNior
3º SGT QBM alEXSaNdro lEMoS carValHo da SilVa
3º SGT QBM EdEMir JÚNior GoMES SalGado
3º SGT QBM EdiValdo adriaNo doS SaNToS
3º SGT QBM EVaNdro GErMaNio PErEira
3º SGT QBM JoSÉ daS cHaGaS SaNTiaGo
3º SGT QBM Marco aNTÔNio coSTa
3º SGT QBM roGÉrio da cUNHa BriTo
3° SGT QBM ricardo PErEira ValUar
cB QBM BrUNo daViS BENJÓ da SilVa
cB QBM clEUToN lEaNdro BarrETo caSTro
cB QBM JailSoN MiraNda dE JESUS
cB QBM JoEl coNcEiÇÃo do aMaral
cB QBM JoEl JESSÉ BriTo da coSTa
cB QBM KElli KlESSia SaNToS cardoSo
cB QBM KidNEY SaMUEl alMEida cUNHa
cB QBM lEaNdra MaNUlia PaiVa
cB QBM lia Maira da SilVa dUarTE
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cB QBM MaNoEl SaNTaNa MoNTEiro JÚNior
cB QBM MaYK GoNcalVES TaVarES
cB QBM MicHaEll roNald BriTo fraNÇa
cB QBM raiMUNdo WElliNToN do NaSciMENTo carValHo
cB QBM THiaGo VicTor da SilVa liMa
cB QBM VaNESSa BorGES dE JESUS SilVa
cB QBM VicTor fláVio fErrEira aracaTi
cB QBM WaGNEr carValHo da SilVEira
cB QPMP VaNdEr clEiToN GUiMarÃES alVES
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUlHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34626, de 2 de julho de 2021.

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar BrUNo MENdES carMoNa, Presidente da fundação Santa casa 
de Misericórdia do Pará, a se ausentar de suas funções, no período de 16 
de agosto a 14 de setembro de 2021, em gozo de férias regulamentares, 
devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedimento do titular, 
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS, diretora de Planejamento, 
orçamento e Gestão.
Palácio do GoVErNo, 10 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 690824

d e c r e t o  Nº 1775, de 10 de aGosto de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, 
no valor de r$ 286.498,81 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 286.498,81 (duzentos e oitenta e 
Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e oito reais e oitenta e Um centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

552012372215087669 - ProdEPa 0660 449051 81.498,81
901011012212978339 - fES 0349 319004 200.000,00
901011033112978312 - fES 0349 339049 5.000,00

ToTal 286.498,81

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1776, de 10 de aGosto de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 1.664.226,38 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o 
crédito suplementar no valor de r$ 1.664.226,38 (Hum Milhão, Seiscentos 
e Sessenta e Quatro Mil, duzentos e Vinte e Seis reais e Trinta e oito 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

211010612815028832 - SEGUP 0101 339015 10.165,24

211010612815028832 - SEGUP 0101 339036 22.042,36

211010612815028832 - SEGUP 0101 339047 3.364,00

431010824415058863 - SEaSTEr 0106 449052 1.052.911,93

971010342115028831 - SEaP 0101 449092 575.742,85

ToTal 1.664.226,38

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

211010618115028264 - SEGUP 0101 339039 6.413,00
211010618115028264 - SEGUP 0101 449052 29.158,60
291012678214867430 - SETraN 0101 449051 575.742,85
431010824415057678 - SEaSTEr 0106 449052 572.911,93
431010824415058397 - SEaSTEr 0106 449052 130.000,00
431010824415058398 - SEaSTEr 0106 449052 350.000,00

ToTal 1.664.226,38

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1781, de 10 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 EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 10.000.000,00 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 10.000.000,00 (dez Milhões de 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

542010830215088888 - iaSEP 0101 339039 10.000.000,00
ToTal 10.000.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão  
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 690819

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº. 1.228/2021-ccG, de 10 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. 2021/851636,
r E S o l V E:
nomear aMaNdio PErEira dE oliVEira JUNior para exercer o cargo em 
comissão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.229/2021-ccG, de 10 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. 2021/851636,
r E S o l V E:
nomear JorGE fErNaNdo fErradaiS dE carValHo para exercer o car-
go em comissão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com 
lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 2 de agosto 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº. 1.230/2021-ccG, de 10 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. 2021/851636,
r E S o l V E:
nomear rENaN da SilVa PiNHo para exercer o cargo em comissão de as-
sessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.231/2021-ccG, de 10 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. 2021/851636,
r E S o l V E:
nomear SaNTiaGo doS SaNToS lEiTE para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.232/2021-ccG, de 10 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. 2021/851636,
r E S o l V E:
nomear BrUNo oSEaS SilVa doS SaNToS para exercer o cargo em co-
missão de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.233/2021-ccG, de 10 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. 2021/851636,
r E S o l V E:
nomear iTHaTiElE ViaNa MaciEira para exercer o cargo em comissão 
de assessor de inteligência, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.234/2021-ccG, de 10 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. 2021/851636,
r E S o l V E:
nomear HErNaNi fariaS dE SoUSa para exercer o cargo em comissão 
de assessor de inteligência, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.235/2021-ccG, de 10 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 2021/833085,
r E S o l V E:
i. exonerar YGor lUiZ da SilVa lEoNardo do cargo em comissão de 
coordenador de Núcleo do controle interno, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Minera-
ção e Energia.
ii. nomear fErNaNda SilVa MarciÃo para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de Núcleo do controle interno, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mi-
neração e Energia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.236/2021-ccG, de 10 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. 2021/787912,
r E S o l V E:
i. exonerar iVENS carValHo MoNTEiro do cargo em comissão de Titular 
de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na com lotação na Polí-
cia civil, a contar de 5 de julho de 2021.
ii. nomear fErNaNdo cESar MarcoliNo da SilVa JUNior para exercer 
o cargo em comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 5 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.237/2021-ccG, de 10 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. 2021/838938,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, NÉria SilVa iBraHiM SENa do cargo em comissão de 
coordenador do Núcleo de controle interno,  código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profis-
sional e Tecnológica, a contar de 6 de agosto de 2021.
nomear NicElMa lÚcia liMa dE oliVEra para exercer o cargo em 
comissão de coordenador do Núcleo de controle interno,  código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia 
e Educação Profissional e Tecnológica, a contar de 6 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado.

Portaria Nº. 1.238/2021-ccG, de 10 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, 
r E S o l V E:
nomear iValdo JoSE PiMENTEl para exercer o cargo em comissão de 
Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação no Gabinete 
do Secretário Extraordinário de Estado de Produção, a contar de 1º de 
julho de 2021. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.239/2021-ccG, de 10 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, 
r E S o l V E:
nomear loUiSE dE PaUla fErrEira diaS da SilVa para exercer o cargo 
em comissão de assistente Técnico ii, código GEP-daS-012.5, com lotação 
no Gabinete do Secretário Extraordinário de Estado de Produção, a contar 
de 22 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.240/2021-ccG, de 10 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 ofício nº. 414/2021-GaB/SEEl, 
r E S o l V E:
i. exonerar aNa JUliETa PiNHEiro MacEdo diaS do cargo em comissão 
de Gerente i, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
ii. nomear PaMEla da coSTa MaSSoUd para exercer o cargo em comis-
são de Gerente i, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.241/2021-ccG, de 10 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 ofício nº. 415/2021-GaB/SEEl, 
r E S o l V E:
i. exonerar raiMUNdo GUiMarÃES fEliZ do cargo em comissão de Ge-
rente i, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
ii. nomear iTalo alBErTo alMEida rocHa para exercer o cargo em co-
missão de Gerente i, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº. 1.242/2021-ccG, de 10 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 ofício nº. 413/2021-GaB/SEEl, 
r E S o l V E:
i. exonerar JacKSoN daiVid SilVa dE SoUZa do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
ii. nomear coNcEiÇÃo do Socorro dE MElo PErEira para exercer o 
cargo em comissão de assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.243/2021-ccG, de 10 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 ofício nº. 412/2021-GaB/SEEl, 
r E S o l V E:
i. exonerar GlENda roBErTa MarQUES diaS do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
ii. nomear roSE laNY fErNaNdES coSTa para exercer o cargo em co-
missão de assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.244/2021-ccG, de 10 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 ofício nº. 410/2021-GaB/SEEl, 
r E S o l V E:
i. exonerar WaldiViNo PiNHEiro liSBoa do cargo em comissão de as-
sessor, código GEP-daS-012.2, com lotação na Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, a contar de 31 de julho de 2021.
ii. nomear flodoaldo rodriGUES ViEira para exercer o cargo em co-
missão de assessor, código GEP-daS-012.2, com lotação na Secretaria de 
Estado de Esporte e lazer, a contar de 31 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.245/2021-ccG, de 10 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 ofício nº. 409/2021-GaB/SEEl, 
r E S o l V E:
i. exonerar GUilHErME SaNToS da SilVa do cargo em comissão de as-
sessor, código GEP-daS-012.1, com lotação na Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
ii. nomear PaTrÍcia da SilVa PiMENTEl para exercer o cargo em co-
missão de assessor, código GEP-daS-012.1, com lotação na Secretaria de 
Estado de Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.246/2021-ccG, de 10 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 ofício nº. 411/2021-GaB/SEEl, 
r E S o l V E:
i. exonerar VicTor HUGo caSTaNHa liMa do cargo em comissão de as-
sessor, código GEP-daS-012.1, com lotação na Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
ii. nomear Mário roNaldo dE liMa carValHo para exercer o cargo em 
comissão de assessor, código GEP-daS-012.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.247/2021-ccG, de 10 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,
r E S o l V E:
nomear iValdo flaVio NaSciMENTo dE SoUSa para exercer o cargo 
em comissão de coordenador de Núcleo regional, código GEP-daS-011.4, 

com lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.248/2021-ccG, de 10 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. 2021/866700,
r E S o l V E:
i. exonerar lUciaNa QUEiroZ dE frEiTaS do cargo em comissão de Ge-
rente de Prestação de contas, código GEP-daS-011.3, com lotação na Se-
cretaria de Estado de Educação.
ii. nomear JEHU riBEiro da SilVEira NETo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Prestação de contas, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Educação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.249/2021-ccG, de 10 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. 2021/866700,
r E S o l V E:
i. exonerar HElio oliVEira da SilVa do cargo em comissão de Gestor de 
Unidade SEdUc na Escola, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secre-
taria de Estado de Educação.
ii. nomear lUciaNa QUEiroZ dE frEiTaS para exercer o cargo em comis-
são de Gestor de Unidade SEdUc na Escola, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Educação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.250/2021-ccG, de 10 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. 2021/841038,
r E S o l V E:
Exonerar, a pedido, daiaNNY da SilVa PErEira do cargo em comissão 
de diretor de Execução criminal, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 30 de 
julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.251/2021-ccG, de 10 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. 2021/843150,
r E S o l V E:
nomear PaTrÍcia NaZira aBUcaTEr Wal para exercer o cargo em comis-
são de diretor de Execução criminal, código GEP-daS-011.5, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 4 de 
agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.252/2021-ccG, de 10 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. 2021/847725,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, iTalo JUliaNo Garcia VaZ do cargo em comissão de 
coordenador de Procedimento de custódia, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 5 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.253/2021-ccG, de 10 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. 2021/863257,
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r E S o l V E:
nomear THiaGo do NaSciMENTo PalHETa para exercer o cargo em 
comissão de coordenador de Procedimento de custódia, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 23 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 690825

diÁria
.

Portaria Nº 659/2021-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° 2021/863229, de 9 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BElÉM/Pa, no período de 08 a 12/08/2021.

Servidor objetivo
EVErToN ViEira VarGaS, cPf: 249.887.070-91, matrícula 

funcional nº 5953231/ 1, cargo coordenador de relações inter-
nacionais, lotado no NrPadf.

Participar de reuniões preparatórias do fórum de Bioe-
conomia, na referida cidade. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 9 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 660/2021-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° 2021/866697, de 9 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 NoVa iPiXUNa/Pa, no período de 10 a 12/08/2021.

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 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, 10 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 661/2021-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° 2021/866599 de 9 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 MaraBá/Pa, no período de 10 a 12/08/2021.

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, 10 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 662/2021-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° 2021/866682, de 9 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 10 a 12/08/2021.

Servidor objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

funcional nº 5958137/ 1, diretora 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 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, 10 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 663/2021-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° 2021/866220, de 9 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 NoVa iPiXUNa/Pa, no período de 10 a 12/08/2021.

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 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, 10 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 664/2021-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° 2021/866264, de 9 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 MaraBá/Pa, no período de 10 a 12/08/2021.

Servidor objetivo
SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, 
matrícula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de 

assessor do cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

realizar  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 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, 10 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 690674

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 701/2021 – 
di/cMG, de 10 de aGosto de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 07 a 13/08/2021; Quantidade de diá-
rias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada); Servidores: 2º SGT BM artur Ve-
ronico ribeiro filho, Mf nº 5598427/2, cB PM amandio Pereira de oli-
veira Junior, Mf nº 57221925/2, cB PM Joselito Mendes Santos, Mf nº 
4220523/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690622
eXtrato de Portaria Nº 702/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Parauapebas/Pa e canaã dos carajás/Pa; Servidores/Perío-
do/diária: TEN cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2, de 05 
a 08/08/2021 (quatro de alimentação e três de pousada) e cB PM alécio 
fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2, de 04 a 08/08/2021 (cinco de ali-
mentação e quatro de pousada); ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 690624
eXtrato de Portaria Nº 703/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santa luzia do Pará/Pa; Período: 06 a 09/08/2021; Quanti-
dade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: cB PM Mario 
alesandro araujo ferreira, Mf nº 57199471/2; ordenador: cEl QoPM os-
mar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690627
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eXtrato de Portaria Nº 704/2021 – 
di/cMG, de 10 de aGosto de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Nova ipixuna/Pa; Período: 07 a 13/08/2021; Quantidade de di-
árias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada); Servidores: 2º SGT PM Hernani fa-
rias de Sousa, Mf nº 5584833/2 e cB PM fabricio fernandes Tavares Juca, Mf 
nº 54195433/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690628
eXtrato de Portaria Nº 705/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santarém/Pa; Período: 05 a 07/08/2021; Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: caP QoPM rG 35476 
José rogério da Silva Holanda, Mf nº 57198359/2, 1° SGT PM rG 24367 
Geraldo Miranda Santos, Mf nº 5696577/2, cB PM rG 34660 israel Bar-
bosa Braga, Mf nº 57199589/2, cB PM rG 39557 Ulisses Pampolha Bráz, 
Mf nº 4220310/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690679
eXtrato de Portaria Nº 706/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: canaã dos carajás/Pa; Período: 04 a 08/08/2021; Quan-
tidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: 1° TEN 
QoPM luiz Paulo Benjamin leal, Mf nº 4220579/4, 2º SGT PM francisco 
de lima cordeiro, Mf nº 5386659/3, cB PM Marcos Paulo Silva do Nasci-
mento, Mf nº 54193024/2, cB PM Max andresson Teixeira Gouveia, Mf nº 
57222517/2, cB PM douglas Vieira Souto, Mf nº 4219227/2; ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690680
eXtrato de Portaria Nº 707/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: Parauapebas/Pa e canaã dos carajás/Pa; Período: 04 a 
08/08/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Ser-
vidores: 1° TEN QoPM Marcio da cunha cardoso, Mf nº 4220585/2, SUB 
TEN QoPM adilson Barbosa da Silva, Mf nº 5701082/3, cB PM diego Gio-
vani Barbosa do Nascimento, Mf nº 57223624/3, cB PM rosenildo Gonçal-
ves alves, Mf nº 57227675/2 e Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, 
Mf nº 6402067/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690682
eXtrato de Portaria Nº 708/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 03 a 05/08/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: caP QoPM Khistian Ba-
tista castro, Mf nº 57198337/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 690684
eXtrato de Portaria Nº 709/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Nova ipixuna/Pa; Pe-
ríodo: 07 a 13/08/2021; Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) 6,0 
(pousada); Servidor: SUB TEN PM r/r Humberto dias da Silva, Mf nº 
5019346/3; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690685
eXtrato de Portaria Nº 710/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Santa luzia do Pará/
Pa; Período: 06 a 09/08/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
3,0 (pousada); Servidora: 2° SGT PM r/r rG 19611 Kátia do Socorro Mo-
rais de lima oliveira, Mf nº 5388937/2; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690689
eXtrato de Portaria Nº 711/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 07 a 08/08/2021; Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: caP QoPM car-
los Eduardo Memória de Sousa, Mf nº 57173389/3, cB PM Wanderson 
alexandrino Viana, Mf nº 57222073/2, cB PM diogo da Silva lopes, Mf 
nº 57232499/2, cB PM Erick Enrico coelho da Silva, Mf nº 57221799/3, 
Sd PM luciano audai ferreira Pereira, Mf nº 6402188/3; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690691
eXtrato de Portaria Nº 712/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Be-
lém/Pa; destinos: Santarém/Pa, Parauapebas/Pa e canaã dos carajás/
Pa; Período: 06 a 07/08/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimenta-
ção) 1,0 (pousada); Servidor: caP QoPM Heitor lobato Marques, Mf nº 
57198332/3; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690692
eXtrato de Portaria Nº 713/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 10 a 12/08/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: TEN cEl QoPM cassio 
Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 690700

eXtrato de Portaria Nº 714/2021 – 
di/cMG, de 10 de aGosto de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Paulo/SP; Servidores/Período/diária: 1° TEN QoPM luiz 
Paulo Benjamin leal, Mf nº 4220579/4, de 10 a 16/08/2021 (sete de ali-
mentação e duas de deslocamento); caP QoPM Heitor lobato Marques, Mf 
nº 57198332/3, caP QoPM Khistian Batista castro, Mf nº 57198337/2, 
de 11 a 16/08/2021 (seis de alimentação); ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690705
eXtrato de Portaria Nº 715/2021 – 

di/cMG, de 10 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santa luzia do Pará/Pa; Período: 09/08/2021; Quantidade de 
diárias: 1,0 (alimentação); Servidor: caP QoPM Khistian Batista castro, 
Mf nº 57198337/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 690706

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 077/2021 – cMG, de 10 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2021/863888;
rESolVE:
i – conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao biê-
nio 2019/2020, ao servidor cEl QoPM luiz andré Menezes de Souza, Mf 
nº 5774004/4, diretor de administração e finanças, no período de 13 a 
27/08/2021;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 690677

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 381/2021-PGe.G., de 06 de agosto de 2021
o Procurador-Geral do Estado, no exercício da competência que lhe confere 
o art. 5º da lei complementar estadual nº 41, de 29 de agosto de 2002,
considerando o expediente do presidente da comissão processante, datado 
de 05.08.2021, constituída pela Portaria 269/2021-PGE.G., de 01.06.2021, 
para apuração de inexecução do contrato 043/2020-SEfa e SofTPlaN;
rESolVE:
i- Sobrestar, a contar de 02.08.2021, o prazo da Portaria 269/2021-PGE.G. 
de 01.06.2021, para apuração de inexecução do contrato 043/2020-SEfa e 
SofTPlaN, nos termos da lei federal nº 8.666/93 e, subsidiariamente, da 
lei Estadual nº 8.972/2020, devendo retomar os trabalhos em 06.09.2021.
ii- Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 12.09.2021, o prazo da 
Portaria 269/2021-PGE.G. de 01.06.2021, para apuração de inexecução 
do contrato 043/2020-SEfa e SofTPlaN, nos termos da lei federal nº 
8.666/93 e, subsidiariamente, da lei Estadual nº 8.972/2020.
iii- convalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciência, publique-se e compra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado
rEPUBlicada Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÕES No doE 34664 de 
10.08.2021.

Protocolo: 690638
Portaria Nº 382/2021-PGe.G., de 09 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. funcional Portaria de interrupção Período Gozo

adriana dos Santos Monteiro 5889948/1 Nº 557/2020-PGE.G., de 21.12.2020 23.08 a 03.09.2021

Thulie Karime rodrigues lourenço 55587482/2 Nº 181/2021-PGE.G., de 05.04.2021 16.08 a 30.08.2021

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

Protocolo: 690296
Portaria Nº 386/2021-PGe.G., de 10 de agosto de 2021
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais,
considerando o PaE n° 2021/826938, e o que dispõe no decreto Estadual 
n° 795, de 29 de maio de 2020,
rESolVE:
ProrroGar, por 01 (um) ano, a contar de 01.09.2021, a cessão da ser-
vidora Jacelis cristine aguiar Borges, identidade funcional nº 54191159/3, 
à companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – codEc, sem ônus 
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para o órgão de origem, de acordo com o art. 3º § 2º do decreto nº 
795/2020, de 29.05.2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 690718

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 383/2021-PGe.G., de 09 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, ao assessor, Salomão cabral alves, id. funcional nº 
54185246/5, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente a 1ª parcela do 
triênio 2004/2007, no período de 16.08 a 14.09.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 690265

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-GEral do ESTado, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.921.759/0001-29, e a empresa EdiTora fÓrUM lTda, 
pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 41.769.803/0001-92
do oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de 
assinatura para o acesso da Plataforma fórum de conhecimento Jurídico 
através dos Módulos: Biblioteca digital fórum de livros – 1ª série, Biblio-
teca digital fórum de livros – 2ª série, Biblioteca digital fórum de livros 
– 3ª série, Biblioteca digital fórum de livros – 6ª série, Biblioteca digital 
fórum de livros – 9 ª série 2021/2022, Biblioteca digital fórum de direito 
– 12 meses, Biblioteca digital fórum de livros 8ª série 2020/2021, Biblio-
teca digital fórum del rey de livros – 5ª série e coleção digital fórum 
Jacoby de direito Público.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da 
lei nº 8.666/93, considerando a exclusividade de produção, comercializa-
ção e distribuição dos produtos.
Valor ESTiMado: r$ 269.474,00 (duzentos e sessenta e nove mil, qua-
trocentos e setenta e quatro reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 
25101.03.092.1508.8893, elemento de despesa: 339039, fonte: 0340
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo Nasser Sefer – Procurador-Geral do Estado.
foro: Belém – Estado do Pará, 10 de agosto de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 690460

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Procurador-Geral do Estado resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 002/2021 para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de assinatura para o acesso da Plataforma fórum de conhe-
cimento Jurídico através dos Módulos: Biblioteca digital fórum de livros 
– 1ª série, Biblioteca digital fórum de livros – 2ª série, Biblioteca digital 
fórum de livros – 3ª série, Biblioteca digital fórum de livros – 6ª série, 
Biblioteca digital fórum de livros – 9 ª série 2021/2022, Biblioteca digital 
fórum de direito – 12 meses, Biblioteca digital fórum de livros 8ª série 
2020/2021, Biblioteca digital fórum del rey de livros – 5ª série e coleção 
digital fórum Jacoby de direito Público.
Valor: r$ 269.474,00 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e quatro reais).
Belém (Pa), 10 de agosto de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 690461

FÉrias
.

Portaria Nº 380/2021-PGe.G., de 09 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias ao servidor, Jefferson Ferreira Coelho, 
identidade funcional nº 54191253/4, no período de 20.09 a 19.10.2021, 
referente ao período aquisitivo 2018/2019, devendo responder pela dire-
toria administrativa e financeira, a servidora, ieda andrade fernandes, id. 
funcional nº 54183840/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 690237
Portaria Nº 384/2021-PGe.G., de 09 de agosto de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias a servidora, Maria Juliana carvalho 
cavalcante, identidade funcional nº 5941859/1, no período de 01.09 a 
30.09.2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 690241

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

Portaria
.

Portaria. N° 107/2021 – GaB/seac
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o decreto 1.741, de 19/04/2017, publicado no doE de 
20/04/2017, que disciplina o Processo Seletivo Simplificado para contrata-
ção de servidor temporário, prevista no artigo 36, da constituição do Es-
tado do Pará, no âmbito da administração direta, autarquias e fundações 
Públicas; e
coNSidEraNdo a autorização no Processo n. 2021/317401, que dispõe so-
bre o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária da SEAC.
r E S o l V E:
Art. 1º - Nomear os servidores abaixo identificados para, sob a presidên-
cia do primeiro, comporem a comissão organizadora do Processo Seletivo 
simplificado - PSS, para selecionar os servidores, em regime de contração 
por prazo determinado, que irão prestar serviços para a Usina da Paz de 
Parauapebas/Pa, projeto do Governo do Estado do Pará:
Presidente: faBio GoMES larÊdo, matrícula nº 5946319;
Membro: claUdio roBErTo rodriGUES crUZ, matrícula nº 3201759-1;
Membro: arTUr MaGNo dE carValHo, matrícula nº 5947830;
Membro: GaBriElla PiNHEiro dE oliVEira, matrícula nº 5935868-4;
Membro raÍSSa diaS BiolcaTi rodriGUES, matrícula nº 57227917-2;
Membro rodiNilSoN doS SaNToS NoGUEira filHo, matrícula nº 
57191387-2;
Art. 2°- A presente comissão fica encarregada de tomar todas as provi-
dências necessárias para a realização do PSS, obedecendo fielmente aos 
ordenamentos legais pertinentes.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 10 de agosto de 2021.
ricado BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia

Protocolo: 690646
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

Portaria Nº 166 de 10 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 art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 6 e ½ diárias para cada 
servidor listado abaixo, que participaram da realização de ação cidadania 
nos municípios de capanema/Pa e Peixe-Boi/Pa, no período de 01 a 07 de 
agosto de 2021:

SErVidor MaTrÍcUla

aroldo MENEZES dE SoUZa 5523320/4

carloS SÉrGio araGÃo ValENTE 5678420/3

EliElMa SilVa GoMES fariaS 5946664/1

ElSoN rodriGUES dE MoUra 520731/4

JordaN claY MarQUES da SilVa 5933019/2

Márcia THaÍS BarBoSa SEVEriNo 5946669/1

MarcoS MaUricio ViaNa PorTo 5945842

NadilSoN cardoSo daS NEVES 5945840/2

PaUlo iVaN coNcEiÇÃo dE liMa 5946741/1

roMUlo Mira caVallEro dE QUEiroZ 5921153/2

SidNEY fUrTado GoUVEa 5917370/2

THaTiaNE coElHo liMa 5946709/1

VaNESSa da SilVa MoUra 8022535/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do PrESidENTE, 10 dE aGoSTo dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 690436
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N°. 0112-Gs/sePLad, de 04 de aGosto de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº. 2020/1102782;
rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor EUdSoN ErSoN SilVEira crUZ, matrícula 
nº. 57188917/1, do cargo de Professor classe ii, lotado da Secretaria de 
Estado de Educação – SEdUc, a contar de 01/01/2021, de acordo com o 
art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito à recondução 
nas hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 de 
agosto de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 690353
Portaria coLetiVa N° 0113-Gs/sePLad, de 05 de aGosto de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

aciléia Pereira Silva 57214363/1 assistente administrativo SEdUc 02/03/2021 2021/226413

denize Nazaré Barbosa campos 2474930/2 Téc. em administração e 
finanças faPESPa 27/07/2021 2021/774990

Tânia cristina Silva Martins 5949180/1 Professor classe i SEdUc 02/08/2021 2021/833445

luzia cristina Magalhães 
Nascimento 6305350/2 Especialista em Educação 

classe ii SEdUc 26/05/2021 2021/565055

rafaela leite Moreira 57213764/1 Téc. em Gestão Pública SEaP 02/06/2021 2021/801681

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 de 
agosto de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 690359
Portaria coLetiVa N° 0114-Gs/sePLad, de 09 de aGosto de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

rita de Kaccia lima dos Santos 5895837/1 Técnico de Enfermagem Hol 25/11/2020 2021/518229

Hellen Glaucia Marigliani da costa 57212872/1 assistente administrativo SEdUc 05/04/2021 2021/377263

roberta cristina ferreira rios 
Melo 54192956/2 Técnico em Gestão 

Pública SEPlad 23/07/2021 2021/856303

Vanessa Gomes fernandes 
da Silva 5940270/1 Escrivão de Policia PcPa 01/05/2021 2021/472949

 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 de 
agosto de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 690361

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº763/2021-daF/sePLad, de 09 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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/852360;

r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo BaTiSTa PiNTo dE araUJo, id. funcional 
nº 27391/1, ocupante do cargo de Técnico a, lotado na coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, 90 (noventa) dias de licença Prêmio, no período 
de 30 de agosto a 27 de novembro de 2021, referente aos triênios de 
30/08/2000 a 29/08/2003 (60 dias) e 30/08/2003 a 29/08/2006 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 690307
Portaria Nº768/2021-daF/sePLad, de 09 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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/864438;
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fraNciSco TEiXEira PaES, id. funcional nº 
671/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 16 de agosto a 14 de setembro de 2021, referente ao triênio de 
29/01/2014 a 28/01/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 690344

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 767/2021-daF/sePLad, de 09 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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/865908 e, ainda, o ates-
tado Médico de 09/07/2021,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 07 (sete) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde ao servidor EldENor GoMES dE MElo, id. funcional nº. 
3244806/2, ocupante do cargo de auxiliar de Produção, lotado na coorde-
nadoria de controle e Movimentação de Pessoas, no período de 09/07/2021 
a 15/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 690341

errata
.

errata de Portaria de Licença Prêmio
Jorge americo Silva Pereira
Publicada no doE nº. 34.664 dE 10.08.2021
onde se lê: Portaria nº. 756/2021-daf/SEPlad de 09 de agosto de 2021
Leia-se: Portaria nº. 769/2021-daf/SEPlad de 09 de agosto de 2021

Protocolo: 690408

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 1º
convênio fdE nº: 006/2020
Processo:247.740/2019
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$8.971.140,35, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$6.481.648,90 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$2.489.491,45.
data da assinatura: 10/08/2021
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Ananindeua
concedente: SEPlad
ordenador de despesa :Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 690453

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de cessÃo de Uso de BeM iMÓVeL
cedeNte: estado do ParÁ
cESSioNária: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViGia dE NaZarÉ.
oBJETo: cessão de Uso, a título gratuito, pelo cedente, do imóvel de pro-
priedade do ESTado, situado na rua Visconde de Sousa franco, s/nº, no 



 diário oficial Nº 34.666  13 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

município de Vigia de Nazaré, cadastrado no Sistema do Patrimônio imo-
biliário do Estado – SiSPaT iMÓVEiS sob o rPi nº 566, de acordo com a 
informação constante dos autos do Processo nº 2021/265120.
da fiNalidadE: a cessão de Uso ajustada por este instrumento tem por 
finalidade a utilização, pela CESSIONÁRIA, do bem referido na cláusula 
anterior, exclusivamente para funcionamento do Museu Municipal Barão 
de Guajará.
 daS oBriGaÇÕES da cESSioNária: as benfeitorias e melhoramentos 
feitos no imóvel a ele se incorporarão, passando a pertencer ao cEdENTE, 
sem que este fique obrigado a indenizar a CESSIONÁRIA e sem que assista 
a esta qualquer direito à retenção ou indenização quando da restituição do 
bem ao cedente. a cESSioNária assumirá, a partir da assinatura deste 
Termo, todos os ÔNUS decorrentes da utilização do imóvel, tais como con-
tas de água, luz e demais tributos inerentes ao exercício de suas atividades 
e proporcionais a sua ocupação. A CESSIONÁRIA fica impedida de dar ao 
imóvel estadual cedido, no todo ou em parte, nova ou diferente destinação, 
sob pena de nulidade e reversão imediata do bem ao cEdENTE, indepen-
dentemente de interpelação ou notificação extrajudicial.
 da rESTiTUiÇÃo: a cESSioNária restituirá o bem em condições nor-
mais de uso, quando requerido pelo cedente, seja qual for o motivo do 
requerimento, inclusive o interesse público e a violação das cláusulas deste 
instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 3 de agosto de 2021.

Protocolo: 690413
Portaria N° 0115-Gs/sePLad, de 09 de aGosto de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em 
exercício, no uso da competência delegada através do decreto Governa-
mental nº. 2.163 de 06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 
30.660 de 11/04/2006;
considerando os termos do Processo nº. 2018/148464.
rESolVE:
Retificar para 18/08/1997 a data da exoneração da servidora MARIA DO 
Socorro coSTa doS SaNToS, matrícula nº 0331830/011, do cargo de 
agente administrativo, código GEP-aS-901.1, classe “a”, lotada na Secre-
taria de Estado de Educação - SEdUc, constante da Portaria nº. 3172 de 
22/08/1997, publicada no doE nº. 28.535 de 27/08/1997.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo, 09 de agosto de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 690366
terMo de adesÃo

terMo de adesÃo Para coNcessÃo de descoNtos eM ProdU-
tos e serViÇos - ProGraMa rede de descoNtos Nº 10/2021 
sePLad/daF/dso.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo 
- SEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede nesta cidade 
de Belém, Estado do Pará, Travessa do chaco, nº 2350 – Bairro Marco - 
cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001- 01, e a 
empresa UNYEad EdUcacioNal S.a, com nome fantasia de facUldadE 
UNYlEYa, inscrita no cNPJ/Mf nº 24.531.339/0001-82, com sede na Sia 
Trecho 17, rua 10, lote 455, andar 2, sala 201, Zona industrial (Guará), 
cEP: 71200-228, Brasília/df.
oBJETo: concessão de descontos por meio do Programa rEdE dE dES-
coNToS, proposta apresentada pela empresa UNYEad EdUcacioNal S.a 
aos servidores estaduais ativos e inativos do Poder Executivo do Estado do 
Pará, da Administração Direta e Indireta, seus dependentes (definidos no 
art. 2º, §1° do decreto) e pensionistas, sob a administração de seu repre-
sentante legal, devidamente identificado no preâmbulo deste Instrumento, 
conforme decreto nº 1.429, de 5 de abril de 2021.
data da assinatura: 05.08.2021
Vigência: 05/08/2021 a 04/08/2022
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 690377

Portaria Nº 229, de 10 de aGosto de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1775, de 10/08/2021 e 1781, de 10/08/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 229, de 10 de aGosto de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
SEaP

investimentos 0,00 0,00 0,00 575.742,85 575.742,85

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 575.742,85 575.742,85

GESTÃo
Enc. SEfa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 85.180.865,00 85.180.865,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 85.180.865,00 85.180.865,00

iaSEP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

ProdEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 81.498,81 81.498,81

obras e instalações
 0660 0,00 0,00 0,00 81.498,81 81.498,81

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 487.388,42 487.388,42

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 487.388,42 487.388,42

PolÍTica Social
crS - altamira

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 140.350,00 140.350,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 140.350,00 140.350,00

crS - região das ilhas
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 122.239,86 122.239,86

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 122.239,86 122.239,86

Hol
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 2.547.557,00 2.547.557,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 2.547.557,00 2.547.557,00

SEaSTEr
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.052.911,93 1.052.911,93

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0106 0,00 0,00 0,00 1.052.911,93 1.052.911,93

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 0,00 1.052.911,93 1.052.911,93

SEaSTEr
 0106 0,00 0,00 0,00 1.052.911,93 1.052.911,93

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 85.180.865,00 85.180.865,00
Enc. SEfa

 0101 0,00 0,00 0,00 85.180.865,00 85.180.865,00
Governança 

Pública 0,00 0,00 0,00 10.568.887,23 10.568.887,23

iaSEP
 0101 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

ProdEPa
 0660 0,00 0,00 0,00 81.498,81 81.498,81

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 487.388,42 487.388,42

Saúde 0,00 0,00 0,00 2.810.146,86 2.810.146,86
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crS - altamira
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 0,00 0,00 140.350,00 140.350,00
crS - região das 

ilhas
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 0,00 0,00 122.239,86 122.239,86
Hol

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 2.547.557,00 2.547.557,00
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 575.742,85 575.742,85

SEaP
 0101 0,00 0,00 0,00 575.742,85 575.742,85

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 96.243.996,27 96.243.996,27

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 2.547.557,00 2.547.557,00

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 0,00 0,00 1.052.911,93 1.052.911,93

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 0,00 262.589,86 262.589,86

0660 - recursos Provenientes 
de Transferências de convê-

nios e outros
0,00 0,00 0,00 81.498,81 81.498,81

ToTal 0,00 0,00 0,00 100.188.553,87 100.188.553,87

Portaria Nº 230, de 10/08/2021 - 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(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.600.000,00 (Hum Milhão, Seiscentos Mil reais), na(s) 
dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(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

462021339215038841 - fcP 0301 335041 1.350.000,00
481011957314908699 - SEcTET 0101 335041 250.000,00

ToTal 1.600.000,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

462021339215038841 - fcP 0301 334041 1.350.000,00
481011957314908699 - SEcTET 0101 339039 250.000,00

ToTal 1.600.000,00

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

retiFicaÇÃo Nº 20/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria n° 227, de 09/08/2021, publicada no d.o.E nº 34.664 de 
10/08/2021.
oNde se LÊ:
aNeXo a Portaria Nº 227, de 9 de aGosto de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

SESPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 466.354,05 466.354,05

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 466.354,05 466.354,05

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

Saúde 0,00 0,00 0,00 887.354,05 887.354,05
fES
 0101 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 466.354,05 466.354,05

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 1.473.098,45 1.473.098,45

Leia-se:
aNeXo a Portaria Nº 227, de 9 de aGosto de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

SESPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 466.354,05 466.354,05

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 466.354,05 466.354,05

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

Saúde 0,00 0,00 0,00 887.354,05 887.354,05
fES
 0101 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 466.354,05 466.354,05

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 1.006.744,40 1.006.744,40

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 466.354,05 466.354,05

Protocolo:690820

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 089 de 10 de agosto de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de Janeiro de 2019.
considerando o Processo autorizado pelo PaE de nº 2021/846674
resolve:
Exonerar a pedido do servidor, JoSÉ araÚJo dE BriTo NETo, Matricula 
nº 55590057/5, do cargo em comissão GEP-daS-011.2, SUPErViSor i, a 
contar de 01/08/2021.
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Nomear, aNToNio carloS riBEiro da SilVa JÚNior, para exercer o car-
go em comissão GEP-daS-011.2, SUPErViSor i, a contar de 11/08/2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.
Presidente.

Protocolo: 690446

.

.

coNtrato
.

contrato: 031/2020/ioe.
PaE: 2021663398
Exercício: 2021.
objeto: Serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva.
Valor: r$ 22.829,90 (Vinte e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e 
noventa centavos).
data de assinatura: 05/08/2021.
Vigência: 05/08/2021 a 25.03.2022.
origem: Pregão Eletrônico SrP Nº. 010/2020-dGl/SEPlad.
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza de despesa: 3390.39
Programa de trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000 8338c
contratado: coNSTrUTora BrilHaNTE lTda (cNPJ nº. 04.529.815/0001-13)
Endereço: avenida Paraíba, nº 548 – Bairro São francisco – cEP: 69.079-
265 – Manaus/aM.
E-mail: contato@construtorabrilhante.com
Telefone: (92) 3342-5393 / 98432-3364
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra

Protocolo: 690467

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 010/2021/ioe.
data de assinatura: 31.07.2021.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de n.º 
030/2017/ioE por 03 (seis) meses, com fundamento legal no art. 57, ii 
da lei n.º 8.666/93.
Vigência: 31.07.2021 à 30.10.2021
Valor Total: r$248.734,35 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e 
trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
contrato: 030/2017/ioE.
Exercício: 2021
orçamento:
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338;
fonte: 0261.00.0000;
Natureza da despesa: 33.90.37;
Plano interno: 412.000.8338c.
contratado: a.a.J. loUrENÇo & cia lTda
Endereço: Travessa do chaco, nº 1847, casa B – Bairro: Marco - cEP: 
66.093-541, Belém – Pa.
E-mail: comercial@aajl.com.br
fone: (91) 3117-6666
ordenador: aroldo carNEiro, presidente em exercício.

Protocolo: 690697

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 010/2021/ioE
objeto: a presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa 
Especializada para aquisição de chapas Offset digital para uso em CTP’s a 
laser para atender as necessidades da Imprensa Oficial do Estado do Pará 
– ioEPa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
observação: a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraS Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UaSG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 24/08/2021.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.0000
NaTUrEZa da dESPESa: 33.90.39
ProGraMa dE TraBalHo: 22.131.1508.8233
PlaNo iNTErNo: 412.000.8233c
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera

Protocolo: 690554

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 113 de 04 de agosto de 2021
coNcEdEr, à servidora roSEMarY JaSSÉ raMoS, matrícula Nº 
5007194/1, Técnico de administração e finanças 30(trinta) dias de licença 
Prêmio, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, referente 
ao 9º triênio, para usufruto no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 1º de julho de 2021.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 690699

.

.

errata
.

errata do eXtrato do coNtrato 002/2020 PUBLicado No 
doe N.34464, dia 19/01/2021, protocolo n.619353.
oNde se LÊ: Vigência: 18.01.2021 a 17.01.2021
Leia-se: Vigência: 18.01.2021 a 17.07.2021
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida

Protocolo: 690407

.

.

coNtrato
.

Processo N° 2021/270396
coNtrato de cessÃo de Uso Nº. 004/2021
oBJETo: cessão do imóvel de propriedade do iaSEP, localizado na rua 
deodoro da fonseca S/N
Bairro: centro, cEP: 68.540-000, igarapé-açu/Pa
daTa dE aSSiNaTUra: 10/08/2021
ViGÊNcia: 10/08/2021 a 10/08/2023
cEdENTE: iNSTiTUTo dE aSSiSTÊNcia doS SErVidorES do ESTado 
do Pará-iaSEP
cESSioNário: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iGaraPÉ-aÇU.
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 690374

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 483 de 10 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 2021/279614, de 
11/03/2021;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula n° 
5956729/1, ocupante da função temporária de assistente administrativo, 
lotada na Gerência de Suporte administrativo, para atuar como fiscal do 
Contrato Administrativo nº 037/2021, firmado com a empresa RIBEIRO DA 
crUZ coMÉrcio E SErViÇoS - lTda, cNPJ nº 14.846.237/0001-00, que 
tem como objeto a aquisição de copos descartáveis, por demanda, para o 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará –iGEPrEV, conforme 
quantidade e especificações detalhadas em Termo de Referência.
ii – dESiGNar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula n° 5950242/2, 
ocupante da função de assistente administrativo, lotado na Gerência de 
Suporte administrativo, 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, 10 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 690579



16  diário oficial Nº 34.666 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 2.274 de 10 de aGosto de 2021
dispõe sobre a rETificaÇÃo do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo nº 2018/317031.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria AP nº 2.035, de 15/07/2021, que aposentou CARMEN 
lUcia alVES BraGa, mat. nº 240257/1, na função de Professor Especial, 
nível i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Edu-
cação – SEdUc, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005; art. 37, § 2º da lei nº 5.351/1986 c/c acórdão nº 
55.856/2016 do TcE/Pa e Parecer da ProJUr nº 03/2021; art. 32, caput, 
da lei nº 7.442/2010 c/c o art. 35, caput, da lei nº 5.351/1986; art. 131, 
§ 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, de forma a alterar de r$4.238,07 
para r$4.246,37 o valor total dos proventos, permanecendo inalteradas as 
demais informações e valores das parcelas, percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$4.246,37 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis 
reais e trinta e sete centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 48,4861h
Gratificação de Magistério – 10%

adicional por Tempo de Serviço – 45%
 Total de Proventos=

 2.142,82
 519,48
 266,23

 1.317,84
 4.246,37

ii– os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2021, data da concessão 
do benefício previdenciário de aposentadoria, sem gerar efeitos financeiros.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 690499

diÁria
.

Portaria Nº 484 de 10 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 2021/857273 (PaE), de 06/08/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora ana raquel Pereira carva-
lho, matrícula n° 5956729/1, ocupante da função de assistente adminis-
trativo, a viajar ao município de Soure/Pa, no período de 09/08/2021 a 
10/08/2021, a fim de organizar a infraestrutura do Caminhão – Unidade 
Móvel do iGEPrEV e acompanhar o início do serviço de atendimento aos 
beneficiários deste Instituto para sanar possíveis contratempos que ve-
nham 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, 10 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 690580
Portaria Nº 485 de 10 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 2021/836246 (PaE), de 02/08/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alessandro de Moraes Bar-
ros, matrícula nº 5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, 
a viajar ao município de Paragominas/Pa, no período de 05/08/2021 a 
06/08/2021, a fim de realizar avaliação de possíveis imóveis para a nova 
sede deste instituto no município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 10 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 690582

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 2255 de 06 de aGosto de 2021
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2020/619464 E 2020/881591.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 

resolve:
Considerando a necessidade de retificação do valor do benefício, por exten-
so, em favor de Maria raiMUNda da SilVa concedido através da Portaria 
PS Nº 2937 de 02 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial nº 
34.607, de 10/06/2021, resolve:
I - Retificar o item I da Portaria PS nº 2937 de 02 de dezembro de 2020, 
que concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico cons-
tante nos autos do processo nº 2020/619464 E 2020/881591, em favor de 
Maria raiMUNda da SilVa, na condição de cônjuge do ex-segurado Joâo 
roberto rodrigues ferreira, para corrigir o valor por extenso do benefício 
de pensão por morte, em favor da pensionista Maria raiMUNda da Sil-
Va, que será no valor de r$ 6.270,71 (Seis mil, duzentos e setenta reais 
e sessenta e um centavos), permanecendo inalterados os demais itens da 
portaria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 690620

.

.

oUtras MatÉrias
.

término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2021/843806
Término de vínculo: 04/08/2021
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: Sérgio roberto da Silva lima
cargo: assistente administrativo
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 690493
término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2021/860747
Término de vínculo: 15/08/2021
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: Mayra crisla da cruz Bastos
cargo: assistente administrativo
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 690494

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

extrato da Portaria Nº 182 de 09 de agosto de 2021.
Processo: 2021/846940
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: realizar visitas técnicas, em cumprimento de agenda institucio-
nal para atender ao Programa de Governança por todo Pará.
Servidor: KáTia SiMoNE araUJo coSTa, Especialista em Educação classe 
i / coordenadoria do centro de desenvolvimento competências e Habilida-
des Profissionais em Governança Pública – CDHP/Matrícula n° 5902256/1 / 
cPf: 295.287.392-53 / 5 e ½ (cinco e meia) diárias.
Período 16/08 a 21/08/2021
origem: Belém
destino: Breves
extrato de Portaria Nº 183/2021 de 09 de agosto de 2021.
Processo: 2021/846882
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa de Gover-
nança por todo Pará, desta EGPa.
Servidor: NEUZa Maria BraGa MarTiNS, Especialista em Educação 
classe i / coordenadoria do centro de desenvolvimento competências 
e Habilidades Profissionais em Governança Pública – CDHP, matrícula nº 
57227705/2, cPf: 223.032.352-00, 5 e ½ (cinco e meia) diárias.
Período: 16/08 a 21/08/2021.
origem: Belém
destino: Breves.
extrato de Portaria Nº 184/2021 de 09 de agosto de 2021.
Processo: 2021/847428
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa de Gover-
nança por todo Pará, desta EGPa.
Servidor: roSaNa da SilVa rodriGUES, Especialista em Educação classe 
i / coordenadoria do centro de desenvolvimento competências e Habilida-
des Profissionais em Governança Pública – CDHP, matrícula nº 5774745/1, 
cPf: 379.069.172-00, 5 e ½ (cinco e meia) diárias.
Período: 16/08 a 21/08/2021.
origem: Belém
destino: Breves.
extrato de Portaria Nº 185/2021 de 09 de agosto de 2021.
Processo: 2021/849071
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pela ação do fórum de 
Governança Pública por Todo Pará, desta EGPa.
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Servidor: EVErToN  MarcEl MEdEiroS BarBoSa, Secretário de diretoria, 
coordenadoria de Suporte operacional - cSoP/ matrícula nº 54185713/2, 
cPf: 881.322.342-00, 6 e ½ (seis e meia) diárias.
Período 14/08 a 20/08/2021.
origem: Belém
destino: Breves.
extrato de Portaria Nº 186/2021 de 09 de agosto de 2021.
Processo: 2021/824824
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa de Gover-
nança por todo Pará, desta EGPa.
Servidor: aNToNio da SilVa caSTro, Secretário de coordenação, dire-
toria de administração e finanças - daf / matrícula nº 5955491/1, cPf: 
008.030.202-52, 4 e ½ (quatro e meia) diárias
Período: 23/08 a 27/08/2021.
origem: Belém
destino: igarapé-Miri.
extrato de Portaria Nº 187/2021 de 09 de agosto de 2021.
Processo: 2021/824547
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa de Gover-
nança por todo Pará, desta EGPa.
Servidor: aNdrEia GoNÇalVES dE carValHo, Técnico em Educação, lo-
tada no Núcleo de Planejamento – NPlaN, matrícula nº 54185973/5, cPf: 
452.153.752-91, 4 e ½ (quatro e meia) diárias
Período: 23/08 a 27/08/2021.
origem: Belém
destino: igarapé-Miri.
extrato da Portaria Nº 188 de 09 de agosto de 2021.
Processo: 2021/824226
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: realizar visitas técnicas, em cumprimento de agenda institucio-
nal para atender ao Programa de Governança por todo Pará.
Servidor: KáTia SiMoNE araUJo coSTa/  Especialista em Educação 
classe i / coordenadoria do centro de desenvolvimento competências 
e Habilidades Profissionais em Governança Pública – CDHP/ Matrícula n° 
5902256/1 / cPf: 295.287.392-53 / 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
Período 23/08 a 27/08/2021
origem: Belém
destino: igarapé Miri.
extrato de Portaria Nº 190 de 10 de agosto de 2021
Processo: 2021/822166
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, colaborador Eventual, 
cPf: 638.321.942-15 / 7 e ½ (sete e meia)
Período: 14/08 a 21/08/2021.
origem: Belém
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Pacajá e anapu.
eXtrato de Portaria Nº 191/2021 de 10 de agosto de 2021.
Processo: 2021/822121
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTa-
SUaS.
Servidor: rEiNaN claYToN BarBoSa aBrEU, 57224458/5, assessor Téc-
nico i, diretoria de desenvolvimento de Programas Estratégicos de Gover-
nança Pública - ddPEG/ cPf: 565.348.092-49, 7 e ½ (sete e meia) diárias.
Período: 14 a 21/08/2021.
origem: Belém
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Pacajá e anapu.
eXtrato de Portaria Nº 192/2021 de 10 de agosto de 2021.
Processo: 2021/854096
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: aUGUSTo cESar UcHoa SaNToS, matrícula nº 184845/1, cPf: 
148.645.332-53, assistente Técnico ref. XXVii, 7 e ½ (sete e meia) diá-
rias.
Período: 14 a 21/08/2021.
origem: Belém
destino: Santarém.
extrato de Portaria Nº 193 de 10 de agosto de 2021.
Processo: 2021/822497
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa
Servidor: ViTor WilliaMS fUrTado SaNToS, matrícula nº 5940553/1, 
Secretário de diretoria, diretoria de desenvolvimento de Programas Es-
tratégicos de Governança Pública - ddPEG/ cPf: 489.483.142-20 / 5 e ½ 
(cinco e meia) diárias.
Período: 14 a 21/08/2021.
origem: Belém
destino: Moju, Tailândia, Goianesia e Breu Branco.
eXtrato de Portaria Nº 194/2021 de 10 de agosto de 2021.
 Processo: 2021/854134
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTa-
SUaS.
Servidor: PaUla adriaNE da SilVa coSTa, matrícula nº 5890358/3, Se-
cretário de coordenação,diretoria de administração e finanças - daf /cPf: 
879.967.102-25, 7 e ½ (sete e meia) diárias.
Período: 14 a 21/08/2021.
origem: Belém
destino: Santarém.

extrato de Portaria Nº 195 de 10 de agosto de 2021
Processo: 2021/855452
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo; Participar de visitas técnicas em cumprimento a agenda institu-
cional/EGPa pelo Programa de Governança por todo o Pará.
Servidor: clEidSoN cHarlES BaTiSTa / assessor / cPf: 461.061.382-49 
/ matrícula nº 8000999/3 / 8 e ½ (oito e meia).
Período: 13/08 a 21/08/2021.
origem: Belém
destino: Breves.

Protocolo: 690774

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1566 de 02 de aGosto de 2021
coNcEdEr 05 (cinco) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa da 
família, à servidora adrYENNE NUNES PErEira, id func nº 54193872/1, 
agente administrativo, lotada na diretoria do Tesouro Estadual, no período 
de 07/06/2021 a 11/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1567 de 02 de aGosto de 2021
dESiGNar a servidora dENiSE Maria fErrEira SoEiro MorEira, id 
func nº 27375/1, Técnico a, para responder pela célula de capitação de 
recursos e controle da dívida, no período de 13/06/2021 a 02/07/2021, 
por motivo de licença por doença em família, do (a) titular alBa NaZarE 
PINTO DO CARMO, Identificação Funcional nº 5615658/1.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1568 de 02 de aGosto de 2021
• PRORROGAR por 180 (cento e oitenta) dias, a Licença para Tratamento 
de Saúde, da servidora SilVia criSTiNa BENTES da SilVa, administra-
dor, id func nº 5096715/1, lotada corregedoria fazendária, no período de 
10/08/2021 a 05/02/2022.
• ANIDIO MOUTINHO
• Diretor de Administração,em exercício
Portaria Nº 1573 de 03 de aGosto de 2021
coNcEdEr 20 (vinte) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa 
da família, à servidora EdNa dE NaZarE cardoSo faraGE, id func nº 
5128234/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada na diretoria de arrecada-
ção e informações fazendárias, no período de 10/06/2021 a 29/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1574 de 03 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora clEidE do Socorro 
alMEida crUZ, id func nº 3249328/1, Economista, lotada na diretoria 
do Tesouro Estadual, para serem usufruídas no período de 22/07/2021 a 
05/08/2021, referentes ao exercício de 08/07/2020 a 07/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1575 de 03 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora clEidE do Socorro 
alMEida crUZ, id func nº 3249328/1, Economista, lotada na diretoria 
do Tesouro Estadual, para serem usufruídas no período de 22/12/2021 a 
05/01/2022, referentes ao exercício de 08/07/2020 a 07/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1576 de 03 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 06/07/2021, do gozo 
das férias da servidora EliZENir riBEiro dE SoUZa, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 3250679/2, lotada na cEraT de capanema, concedidas 
pela PorTaria Nº 1015 de 31/05/2021, publicada no doE nº 34.602 de 
02/06/2021, referente ao exercício de 11/05/2020 a 10/05/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1577 de 03 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 16/07/2021, do gozo 
das férias do servidor TEodoliNo fEio GoMES JUNior, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 54187297/1, lotado na cEraT de 
abaetetuba, concedidas pela PorTaria Nº 1015 de 31/05/2021, publicada 
no doE nº 34.602 de 02/06/2021, referente ao exercício de 12/07/2020 
a 11/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1578 de 03 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 25/06/2021, do gozo 
das férias do servidor arMaNdo caBral aBrEU VoUZEla, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5519748/1, lotado na cEEaT de iPVa 
e iTcd, concedidas pela PorTaria Nº 753 de 29/04/2021, publicada no 
doE nº 34.569 de 30/04/2021, referente ao exercício de 06/08/2019 a 
05/08/2020, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
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Portaria Nº 1579 de 03 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 20/07/2021, do 
gozo das férias da servidora fraNcEMarcia fErrEira dE carValHo, 
auxiliar de administração, id func nº 3249557/1, lotada na cEcoMT de 
carajás, concedidas pela PorTaria Nº 1015 de 31/05/2021, publicada 
no doE nº 34.602 de 02/06/2021, referente ao exercício de 12/07/2020 
a 11/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1580 de 03 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 29/07/2021, do gozo 
das férias do servidor roMUlo roldÃo BraNdÃo dE SoUSa, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5096979/2, lotado na cEraT de 
Tucuruí, concedidas pela PorTaria Nº 1015 de 31/05/2021, publicada no 
doE nº 34.602 de 02/06/2021, referente ao exercício de 01/10/2019 a 
30/09/2020, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1581 de 03 de aGosto de 2021
coNcEdEr 05 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora ilcE HElENa da GraÇa riBEiro, assistente administrativo, id func 
nº 3246361/1, lotada na cEcoMT de Gurupí, no período de 16/07/2021 a 
20/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1582 de 03 de aGosto de 2021
aUToriZar, 28 (vinte e oito) dias de gozo de férias ao servidor faBio 
MorEira faro, id func nº 5552753/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEraT de Belém, para serem usufruídas no período de 
01/09/2021 a 28/09/2021, em virtude da interrupção das férias referentes 
ao exercício de 07/10/2019 a 06/10/2020, pela  PorTaria Nº 464 de 
09/03/2021, publicada no doE nº 34.523 de 18/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1583 de 03 de aGosto de 2021
• PRORRoGar por 22 (vinte e dois) dias, a licença para Tratamento de 
Saúde, da servidora PaTricia SilVa da SilVa, Técnico em Gestão cul-
tural, id func nº 5149142/4, lotada na célula de Gestão de Pessoas, no 
período de 06/06/2021 a 27/06/2021.
• ANIDIO MOUTINHO
• Diretor de Administração,em exercício
Portaria Nº 1584 de 03 de aGosto de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias à servidora MarlY 
aNNE oliViEr dE oliVEira NoBUMaSa, id func nº 57191447/1, 
assistente administrativo, lotada na célula de Gestão de recursos 
Materiais, para serem usufruídas no período de 08/09/2021 a 06/10/2021, 
em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício de 13/12/2018 
a 12/12/2019, pela  PorTaria Nº 904 de 20/07/2020, publicada no doE 
nº 34.296 de 30/07/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1599 de 04 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 13/07/2021, do gozo 
das férias da servidora lEa Maria fErNaNdES GalENdE, datilografo, id 
func nº 5552796/1, lotada no Secretario adjunto de receitas Estaduais, 
concedidas pela PorTaria Nº 1015 de 31/05/2021, publicada no doE 
nº 34.602 de 02/06/2021, referente ao exercício de 01/10/2019 a 
30/09/2020, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 690702

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1682, 10 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 
de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando ainda o processo nº 2021/801255-rESolVE:
coNcEdEr a servidora TaNia do Socorro BarroSo dE alMEida , 
assistente administrativo, Matricula nº3311260/2, portadora do cPf nº 
169.642.682-00, Suprimento
de fundos no valor total de r$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta re-
ais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 2.280,00 (dois mil, duzentos e oi-
tenta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo(UEcoMT ‘ S e suas unidades), não subordi-
nada ao processo normal de aplicação,
referente ao mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplica-
dos em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício

Protocolo: 690565

Portaria Nº 1681, 10 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 2021/853728- rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa Márcia MENdES BraGa, cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº5225884/1 , portadora do cPf nº 281.986.382-
53, Suprimento de fundos no
valor total de r$ 2.500,00 ( dois Mil e Quinhentos reais ), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.000,00 (  Mil reais )
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 1.500,00 (Mil e 
Quinhentos reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
raBá, 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: 690542

.

.

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 1634 de 09 de agosto de 2021 autorizar 16 e 1/2diárias 
ao servidor adalBErTo dE oliVEiracoUTo, nº 0591474001, fiScal-a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aE-
ROPORTOS, objetivo de realizar fiscalização itinerante na CECOMT TAPA-
JÓS, no período de 17.08.2021 à  02.09.2021, no trecho Santarém - obi-
dos - Santarém.
Portaria Nº  1660 de 09 de agosto de 2021 autorizar 15 e 1/2  
diárias ao servidor JorGE Maria diaS MarTiNS, nº 0005029601, MoTo-
riSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, 
objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT ARAGUAIA, no período de 
16.08.2021 à 31.08.2021, no trecho itinga - conceição do araguaia - itinga.

Protocolo: 690478

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000901 de 10/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005029/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose Braz Maria Melo – cPf: 091.712.312-34
Marca: VW/Gol 1.6 MSi. Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004297, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005202/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: Gilberto Gaia de carvalho – cPf: 298.391.222-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3391193
Portaria n.º202104004299, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005330/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose aluizio Moreira de araujo Junior – cPf: 022.242.392-70
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG449793
Portaria n.º202104004301, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005331/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: renato Pereira lima – cPf: 411.030.332-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG131973
Portaria n.º202104004303, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005332/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: Samuel Jorge Barata – cPf: 058.121.272-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U7lT051468
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Portaria n.º202104004305, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005328/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 ferrao Martins – cPf: 428.863.762-72
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z1l4013999
Portaria n.º202104004307, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005327/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: Jorge laurindo de oliveira – cPf: 168.488.612-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWdG45UXlT057797
Portaria n.º202104004309, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005244/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: Eduardo cezar costa lima – cPf: 381.197.572-20
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE 1.0 Ha c/Pas/automovel/9BfZH55l9K8269799
Portaria n.º202104004311, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005203/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: danielle cristina Viana dos Santos – cPf: 838.360.472-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U8MT034846
Portaria n.º202104004313, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005347/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: Noe Santos Bento – cPf: 399.966.382-00
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY dX MT/Pas/automovel/93HGM6530MZ206050
Portaria n.º202104004315, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005339/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: Jorge Edison Miranda lopes – cPf: 041.802.242-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2281735
Portaria n.º202104004317, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005311/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo rogerio duarte da Paixão – cPf: 799.431.792-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG214384
Portaria n.º202104004319, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 32021730003185/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: Wilton Paixão dias – cPf: 678.691.906-59
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG254265
Portaria n.º202104004321, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005250/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: claudino Guerreiro de almeida – cPf: 287.796.572-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo WaY 1.0 E/Pas/automovel/9Bd195B6NJ0806272
Portaria n.º202104004323, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005306/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: Ewton Luiz da Cunha Bomfim – CPF: 835.095.262-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ4MP008162
Portaria n.º202104004325, de 10/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005338/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro Gadelha da costa – cPf: 038.888.942-04
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE 1.0 Ha c/Pas/automovel/9BfZH55l5M8042130

Protocolo: 690480
atos da diretoria de FiscaLiZaÇÃo

o diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da fazenda faZ SaBEr 
a todos quantos o presente Edital lerem ou dele tomarem conhecimento 
que foram concedidos/renovados no mês de Julho/2021, aos contribuintes 
a seguir, regimes Tributários diferenciados do imposto sobre operações 
relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transportes interestaduais e intermunicipais e de comunicação – icMS, 
conforme abaixo:
i – tiPo: eXPortaÇÃo
BENEfÍcio do icMS: desoneração na exportação indireta
fUNdaMENTo lEGal: art. 600 do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
151198446 - SidErUrGica NorTE BraSil S.a EM rEcUPEracao JUdi-
cial - 13621

152060294 - PiNGo dE oUro iMPorTadora E EXPorTadora EirEli - 13221
155517210 - cMS BraGa coMErcio E EXPorTacao lTda- 12921
156099845 - cooPEraTiVa doS MiNEradorES aSSociadoS da rE-
Giao – cooPErMar - 13021
156138751 - c & N coMErcio E EXPorTacoES dE MadEiraS EirEli - 12721
156392917 - GUaraETa coMErcio EXPorTacao dE MadEiraS EirEli- 13821
157474887 - oUro PrETo iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS EirEli - 13321
157567729 - JM Gold coMErcio E EXTracao dE MiNErio lTda - 12821
157605434 - BErTUol aGro lTda – 12521
151438439 - MadEarTE MadEiraS E arTEfaToS EirEli - 24017
151833630 - cariBra EXPorTacao lTda - 18117
152300015 - KaTZ coMErcio dE ProdUToS aliMENTicioS lTda - 13709
155721534 - XiNGU frUiT PolPaS dE frUTaS iNdUSTria E coMErcio 
lTda - 18619
ii – tiPo: traNsPorte de carGa
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS
fUNdaMENTo lEGal: art. 108, iX, “a”, §§ 5º e 6º do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
152589759 - carVoPar coMErcio E TraNSPorTE dE carVao VEGETal EirEli - 13921
153112085 - SUl loGiSTica lTda - 13721
156834120 - rio claro TraNSPorTE dE carGaS rodoViario EirEli – 13421
151922918 - diSTriBUidora Garcia lTda EPP - 15820
152039252 - GGfT TraNSPorTES E arMaZENS lTda0 - 21517
152153675 - diNa TraNSPorTES lTda – EPP - 16020
152454446 - N f da SilVa iNdUSTria E coMErcio - 17119
152924639 - rodorrica-rodoViario E rEPrESENTacao Norrica 
lTda - 22317
153067330 - PioNEiro coMBUSTiVEiS lTda - 17020
153693517 - NorTE BraSil loGiSTica EirEli - 17516
153984180 - PaGaNiNi loGiSTica lTda - 18016
154487686 - rodoMW TraNSPorTE E coMErcio EirEli - 19419
154513113 - MarTElli TraNSPorTES lTda. - 21219
155237250 - rodoViVa TraNSPorTES lTda - 17817
155769642 - daGo TraNSPorTE E loGiSTica EirEli - 5718
156146002 - ZaloG oPEradora loGiSTica lTda - 18820
156176092 - TraNSPorTadora diViSa lTda - 21119
156272091 - lSl TraNSPorTES da aMaZoNia lTda - 18220
156471213 - rodoNorTE TraNSPorTES lTda - 18020
156578751 - TraNSPorTES PoloNi lTda – 1120
iii – tiPo: Bares/rest/LaNcHoNetes
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 5% ou 4%
fUNdaMENTo lEGal: art. 132 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
152711066 - M J raMoS BEZErra liNS - 17214
152768238 - BElEM SErVicoS dE Bordo lTda - 20715
154740527 - ral EMPrEENdiMENToS lTda – ME - 20519
156433869 - MadEro iNdUSTria E coMErcio S.a. - 25919
iV – tiPo: MedicaMeNtos
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 8%
fUNdaMENTo lEGal: art.  207 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
150515782 - f cardoSo E cia lTda - 14713
154403385 - NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda. - 20418
V - tiPo: terMo de acordo iNForMÁtica
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: art. 221 a 225 anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
157575900 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda - 13521
157652866 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda – 13121
152033424 - caPaNEMa MoVEiS lTda - 14312
152591079 - croi coMPUTadorES lTda - 17213
153692634 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda - 21015
153692642 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda - 21115
153871636 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - 12614
153966114 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda - 21215
154020575 - SEGcoM diSTriBUidora lTda - 16019
154117218 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda - 21315
154287989 - iNfo STorE coMPUTadorES da aMaZoNia lTda - 2614
154693413 - iNfo STorE coMPUTadorES da aMaZoNia lTda - 16420
154982709 - caPaNEMa MoVEiS lTda - 3116
156718332 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda - 4620
157358291 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda - 2221
Vi – tiPo: PaLMito
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: art. 198 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
151976619 - iNdUSPar iNdUSTria E coMErcio dE coNSErVaS lTda - 12621
Vii – tiPo: coUro Wet BLUe
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS
fUNdaMENTo lEGal: anexo i, art. 30-a do ricMS
coNTriBUiNTES:
152190414 - M.J. NoVaES dE liMa & cia lTda - 14413
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 690448
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triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 18/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18207, aiNf n° 
082013510000046-8, contribuinte TaroBEX do BraSil EXPorTaÇÃo 
insc. Estadual nº. 15.163.626-5
Em 18/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n°. 18514, aiNf 
n°172019510000323-0, contribuinte VolarE VEÍcUloS lTda, cNPJ 
nº.16.865.089/0001-99, advogado: JoSÉ dE liMa MENdES JÚNior, oaB/
Pa – 22.339
Em 18/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18682, aiNf n° 
012017510000280-4, contribuinte cirio coNSTrUTora E SErViÇoES 
lTda- EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, insc. Estadual nº.15.258.839-6.
Em 18/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18723, aiNf nº 
372018510000706-4, contribuinte alUBar METaiS E caBoS S/a, insc. 
Estadual nº.15.255.417-3.
SEGUNda cÂMara PErMaNEBTE dE JUlGaMENTo
Em 17/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17574, aiNf nº 
372016510001510-0, contribuinte ocriM Sa ProdUToS aliMENTicioS, 
insc. Estadual nº. 15246640-1, advogado: NEWToN cÉlio PacHEco dE 
alBUQUErQUE, oaB/Pa-8349,
Em 17/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18078, aiNf nº 
012018510001873-2, contribuinte TraNSPorTES BErToliNi lTda, insc. 
Estadual nº. 15118518-2
Em 17/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18080, aiNf nº 
012018510001873-2, contribuinte TraNSPorTES BErToliNi lTda, insc. 
Estadual nº. 15118518-2
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N.7948 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18530 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 172019510000184-0). coNSElHEiro rElaTor:BErNardo 
dE PaUlo loBo. EMENTa: icMS. SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária – aUSÊN-
CIA DE RETENÇÃO DO ICMS. AUTOPEÇAS 1. Não configura nulidade do 
lançamento quando o ato administrativo de lançamento preenche todos os 
requisitos do parágrafo 1º do artigo 12 da Lei nº 6.182/98. 2. Não configu-
ra confisco a multa aplicada em ação fiscal referente a fato contrário à lei, 
quando atende ao limite legal. 3. Na realização de operações com peças, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no anexo Único do 
Protocolo ICMS 41/08, de uso especificamente automotivo, a responsabili-
dade pelo recolhimento e retenção do icMS, nas operações que destinem 
bens ao ativo imobilizado ou consumo do estabelecimento do destinatário, 
é atribuída ao remetente desses produtos. 4. deixar de reter e recolher o 
icMS devido ao Estado do Pará, nas operações com produto sujeito ao re-
gime de substituição tributária, nas operações de vendas de peças, compo-
nentes e acessórios de uso especificamente automotivo, constitui infração 
à legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legal. 5. recur-
so conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 21/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 21/07/2021.
acÓrdÃo N.7947 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18770 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 042017510000652-5). coNSElHEiro rElaTor: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. falTa dE 
aPrESENTaÇÃo dE docUMENToS fiScaiS. EMBaraÇo À aÇÃo fiScal. 
1. Os documentos e os livros das escritas fiscal e contábil são de exibição 
obrigatória ao Fisco e, para esse fim, não têm aplicação quaisquer dispo-
sições legais excludentes da obrigação de exibir ou limitativas do direito 
do fisco de examinar mercadorias, livros, arquivos, programas e arquivos 
magnéticos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais. 2. A não 
entrega de documentos, exigidos em notificação fiscal, essenciais ao tra-
balho da fiscalização, caracteriza embaraço à fiscalização. 3. Embaraçar, 
dificultar e impedir ação fiscalizadora, na atividade de auditoria fiscal-con-
tábil, constitui infração à legislação tributária, sujeitando o contribuinte 
às penalidades legais. 4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 19/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 
19/07/2021.
acÓrdÃo N.7946 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18735 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 042016510010431-7). coNSElHEiro rElaTor: BErNar-
do dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. SiMPlES NacioNal. diVErGÊNcia 
ENTrE oS ValorES dEclaradoS EM PGdaS E oS forNEcidoS PElaS 
adMiNiSTradoraS dE carTÕES dE crÉdiTo E dÉBiTo. 1. aplicam-se 
aos optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de 
receita existente nas legislações de regência dos impostos e contribuições 
incluídos no referido regime especial de tributação. 2. deixar de recolher 
icMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apurada mediante 
o confronto dos valores totais constantes nos relatórios de operações com 
cartões de crédito e os valores declarados em PGdaS, constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente pre-
vista. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 19/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 19/07/2021.
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
acÓrdÃo N.7950 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17564 - dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N.: 032014510001464-6). coNSElHEiro rElaTor: JoSE EdU-
ardo da SilVa. EMENTa: icMS. VENda fora do ESTaBElEciMENTo. 
rEcolHiMENTo dE iMPoSTo SoBrE SaÍdaS. iMProcEdÊNcia. 1. Não 
demonstrado pela fiscalização que o contribuinte deixou de recolher o im-
posto sobre saídas, a exigência do crédito é improcedente. 2. Escorreita a 
decisão singular que julgou improcedente o crédito tributário uma vez que 
restou comprovado que o contribuinte não cometeu a infração imputada. 

3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 15/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 15/07/2021.
acÓrdÃo N.7949 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17668 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 082016510003198-5). coNSElHEiro rElaTor: JoSE EdUardo 
da SilVa. EMENTa: icMS. EMiSSÃo dE docUMENTo fiScal EM oPEra-
ÇÃo TriBUTada E NÃo TriBUTada. iMProcEdÊNcia. 1. constatado por 
meio de documentos probatórios a improcedência da infração, deve ser 
declarado indevido o crédito tributário. 2. correta a decisão singular que, 
apoiada em provas materiais, declara a improcedência do aiNf. 3. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 15/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 15/07/2021.
acÓrdÃo N.7948 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17930 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 012018510000316-6). coNSElHEiro rElaTor: JoSE EdU-
ardo da SilVa. EMENTa: icMS. PrEliMiNar dE MÉriTo. dEcadÊNcia 
- rEJEiTada ParcialMENTE. MÉriTo - aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. 
1. rejeitada a nulidade do crédito tributário por não padecer o aiNf de 
nenhuma hipótese prevista no art. 71, da lei 6.182/98, e por o crédito 
tributário ter sido constituído com base em levantamento fiscal realiza-
do com informações prestadas pelo contribuinte e robusta materialidade, 
capaz de infirmar a infração. 2. Exclusão de parcela do crédito tributário 
alcançada pela decadência do tributo. 3. deixar de recolher icMS devido 
por apuração, no prazo estabelecido na legislação tributária estadual, con-
figura infração e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente previs-
tas, independente do imposto devido. 4. recurso conhecido e parcialmente 
provido, com exclusão de parte do crédito tributário por ter sido alcançado 
pela decadência, de acordo com o art. 150 §4º do cTN. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 15/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 
15/07/2021.
editaL de iNtiMaÇÃo
a chefe da Secretaria Geral do Tribunal administrativo de recursos fa-
zendários – TARF, Belém-Pará, FAZ SABER que, pelo presente Edital, fica 
intimada TraNSPorTES da aMaZÔNia lTda EPP, inscrição Estadual n. 
15.272.099-5, nos termos do artigo 14, iii, § 5º, da lei n. 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, da decisão da Segunda câmara Permanente de Jul-
gamento, prolatada na sessão realizada em 20/04/2021, Processo/auto de 
Infração e Notificação Fiscal n. 012016510013653-6, que deu provimento 
ao recurso n. 17794 - de ofício, conforme acórdão n. 7805 – 2ª cPJ. fica a 
empresa informada que é facultada a interposição de recurso de reconsi-
deração, ao Pleno deste Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência desta intimação, nos termos do art. 46, § 1º, da lei n. 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, c/c art. 4º, XVi, da lei complementar n. 58, de 01 
de agosto de 2006. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
é passado o presente EDITAL, que será publicado no Diário Oficial do Esta-
do e afixado no lugar de costume na sede deste Tribunal. Aos 10 de agosto 
de 2021. Eu, iza Meire Sales Nunes, lavrei, conferi e subscrevi o presente.

Protocolo: 690591
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.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 553227  dia: 15.06.2020
termo aditivo Nº: 02
contrato Nº: 053/2018
objeto do contrato: Prestação dos serviços de montagem e desmontagem 
de estações de trabalho e outros móveis, com fornecimento de material, 
por demanda, para atender as unidades do Banpará.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 007/2018
data de assinatura do aditivo: 10.06.2020
Vigência do aditivo: 02.07.2020 a 01.07.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo e acréscimo no valor
fundamento legal do aditivo: artigo 57, inciso ii da lei 8.666/1993.
onde se lê: Valor Global: r$-501.746,41 (quinhentos e um mil, setecentos 
e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos).leia-se : Valor Global 
anual: r$-501.746,41 (quinhentos e um mil, setecentos e quarenta e seis 
reais e quarenta e um centavos).
contratado: a. dE S. SilVa coMÉrcio E SErViÇoS - ME
Endereço: rua floriano r. dos Santos, Quadra 35, Nº 54 – Bairro: Vila 
Bom Jardim
cEP:  65930-000  açailândia/Ma
Telefone: (91) 3259 2512
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 690573

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos termos 
da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos¹, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para contratação de Serviço de 
auditoria em Segurança da informação, voltada a segurança cibernética 
de acordo com um dos padrões: Pci dSS, iSo 27001, NiST SP 800-53 
ou NIST Cybersecurity Framework, conforme especificações e condições 
exigidas no edital e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 01/09/2021
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Horário: 10h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 11/08/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte 
centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 690550

.

.

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 125/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para 
tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

BrUNo aNToNio fiGUEirEdo PaNToJa 224º av. Presidente Vargas, 251, campina – 2° 
andar – Belém/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 11 de agosto de 2021.

Protocolo: 690607

.
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 697, 06 de agosto de 2021.
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e:
coNSidEraNdo o disposto na lei Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 
– MS que estabelece em seu artigo 17, a competência da direção Esta-
dual do Sistema Único de Saúde, no inciso iV alínea b a coordenação e 
em caráter complementar a execução das ações e serviços de Vigilância 
Sanitária, no inciso Xi a competência para elaboração de normas para 
regular as atividades de serviços privados de saúde tendo em vista, sua 
relevância pública.
coNSidEraNdo que a aquisição e dispensação de Medicamentos a 
Base da Substância Misoprostol, da lista “c1” da Portaria SVS/MS Nº 
344/98 e de suas atualizações, somente poderá ser realizada mediante o 
credenciamento prévio de hospitais pela autoridade Sanitária Estadual, em 
cumprimento ao artigo 25 da PorTaria Nº 344 de 12 de Maio de 1998 e 
artigo 124 da PorTaria Nº 06 de 29 de Janeiro de 1999.
resolve:
i  – conceder com fundamento nos arts. 28 da PorTaria Nº 344 SVS/MS 
de 12.05.1998, arts. 124 da instrução Normativa aprovada pela PorTaria 
Nº 06, de 29 de Janeiro de 1999 a autorização para o cadastramento 
da PrÓ-SaUdE – aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiSTÊNcia Social 
E HoPiTalar, aV. JoSÉ PiNHEiro rodriGUES, 258, Bairro cENTro, 
BarcarENa, Pará, como estabelecimento apto a adquirir e fazer uso de 
medicamentos a base de Misoprostol, da lista “c1” da Portaria SVS/MS nº 
344/98, conforme dados da ficha cadastral consignada no Anexo desta 
Portaria.
ii  – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 06 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.
credeNciaMeNto de estaBeLeciMeNto Para aQUisiÇÃo e disPeNsa-
ÇÃo de MedicaMeNtos À Base da sUBstÂNcia MisoProstoL - Lista c1
aNeXo
o departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, com base na análise dos documentos apresentados se manifes-
ta favorável à autorização do credenciamento do estabelecimento abaixo, 
discriminado para a aquisição e administração de medicamentos a base da 
substância Misoprostol, da lista c1 da Portaria/MS 344/98, conforme esta-
belece o artigo 28 da Portaria Nº06 de 29/01/1999 da agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – aNViSa.
cadaSTro Nº 05/2021
• EMPRESA: PRÓ-SAUDE  –  ASSOCIAÇÃO  BENEFICENTE  DE ASSISTÊN-
cia Social E HoPiTalar
• NOME FANTASIA: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BARCARENA Drª. 
aNNa TUraN
• CNPJ: 232.886/0173-02
• ENDEREÇO: JOSÉ PINHEIRO RODRIGUES, 258
• BAIRRO: CENTRO

• CIDADE/UF: BARCARENA /PA
• RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARY LUCY FERRAZ MAIA FIÚZA DE MELO
• CRF/PA: 7499
Ednei charles da cruz amador
chefe da divisão de Vigilância de Produtos – diVPd/dVS/SESPa
Milvea franciane ferreira carneiro
diretora do departamento de Vigilância Sanitária/SESPa

Protocolo: 690378
Portaria Nº 692, de 06 de agosto 2021.
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e:
coNSidEraNdo o disposto na lei Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 
– MS que estabelece em seu artigo 17, a competência da direção Esta-
dual do Sistema Único de Saúde, no inciso iV alínea b a coordenação e 
em caráter complementar a execução das ações e serviços de Vigilância 
Sanitária, no inciso Xi a competência para elaboração de normas para 
regular as atividades de serviços privados de saúde tendo em vista, sua 
relevância pública.
coNSidEraNdo que a aquisição e dispensação de Medicamentos de uso 
sistêmico a base de substâncias constantes da lista “c2” (retinóicas) da 
Portaria SVS/MS Nº 344/98 e de suas atualizações, somente poderá ser 
realizada mediante o credenciamento prévio pela autoridade Sanitária 
Estadual, em cumprimento ao artigo 28 da PorTaria Nº 344 de 12 de 
Maio de 1998 e artigo 124 da PorTaria Nº 06 de 29 de Janeiro de 1999.
resolve:
i  – conceder com fundamento na PorTaria Nº 344 SVS/MS de 12.05.1998 
e art. 124 da instrução Normativa aprovada pela PorTaria Nº 06, de 29 
de Janeiro de 1999 a autorização para o cadastramento da EMPrESa M a 
BarBoSa farMacia, aVENida Pio Xii, S/N, Bairro PErPÉTUo Socorro, 
SÃo MiGUEl do GUaMá, Pará, como estabelecimento apto a adquirir e 
dispensar medicamentos a base de substância constantes da lista “c2” 
(retinóicas) da Portaria SVS/MS nº 344/98, conforme dados da ficha 
cadastral consignada no anexo desta Portaria.
ii  – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 06 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.
credeNciaMeNto de estaBeLeciMeNto Para aQUisiÇÃo e 
disPeNsaÇÃo de MedicaMeNtos À Base de sUBstÂNcias 
coNstaNtes da Lista “c2” (retiNÓicas)
aNeXo
o departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, com base na análise dos documentos apresentados se manifes-
ta favorável à autorização do credenciamento do estabelecimento abaixo, 
discriminado para a aquisição e dispensação de medicamentos a base de 
substâncias constantes da lista “c2” (retinóicas) da Portaria/MS 344/98, 
conforme estabelece o artigo 28 da Portaria Nº06 de 29/01/1999 da agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária – aNViSa.
cadaSTro Nº 01/2021
• EMPRESA: M A BARBOSA
• NOME FANTASIA: DR FARMA
• CNPJ: 347.632/0001-61
• ENDEREÇO: AVENIDA PIO XII, S/N
• BAIRRO: PERPÉTUO SOCORRO
• CIDADE/UF: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
• RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAYRA CRISTINA LUCIANO DO AMARAL
• CRF/PA: 3466
Ednei charles da cruz amador
chefe da divisão de Vigilância de Produtos – diVPd/dVS/SESPa
Milvea franciane ferreira carneiro
diretora do departamento de Vigilância Sanitária/SESPa

Protocolo: 690372
Portaria N° 718 de 10 de aGosto de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/ 838943.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 05.08.2021, o contrato administrativo da servido-
ra EriKa PaTricia PErEira cardoSo, matrícula nº 5951905/1, cargo de 
coNTador, lotada na dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
10.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -
Portaria N° 719 de 10 de aGosto de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/835949.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 02.08.2021, o contrato administrativo da servi-
dora KaTia carValHo aMaral faro, matrícula nº 57194669/2, cargo de 
PSicoloGo, lotada no GaBiNETE do SEcrETário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
10.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 690757
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adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: carla SiMoNE do NaSciMENTo SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 11.08.2021/10.08.2022.
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: MicHEl frEiTaS SarMENTo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 11.08.2021/10.08.2022.
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: lUiS fErNaNdo faria daMaScENo
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 23.07.2021/18.01.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: iSaBElla rEGiNa BorGES TolEdo
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 10.08.2021/05.02.2022.
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: 690716

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 190 de 10 de aGosto de 2021
a Secretária adjunta de Gestão administrativa em Exercício, no uso de 
suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outu-
bro de 2013 e os termos da cláusula décima do contrato assistencial nº 
02/2021 e do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/610168.
rESolVE:
art. 1º - criar a comissão de acompanhamento da contratualização refe-
rente ao contrato assistencial nº 02/2021, celebrado entre o Estado, por 
meio da Secretaria de Saúde Pública e o Hospital Betesda/instituto Gabriel 
augusto - iGa, a ser nomeada por meio desta portaria:
representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública/5º centro re-
gional de Saúde:
- claudio Severino cunha de Sousa, Matrícula nº 5814740/4;
- José fernandes de lima, Matrícula nº 57206143/1;
- ronaldo da Silva Santos, Matrícula nº 112232/1.
representantes do Hospital Betesda/instituto Gabriel augusto - iGa:
- Maria olga leal Santos de Morais, cPf nº 398.700.062-72 - diretora;
- renildo leal Santos, cPf nº 060.592.588-75 - diretor clínico;
- andreza da Silva Galera, cPf nº 432.577.198-09 – assistente adminis-
trativo.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
dENiSE da coSTa GoMES SilVa
SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa EM EXErcÍcio
PorTaria N° 710, dE 05 dE aGoSTo dE 2021
doE Nº 34.661 dE 06/08/2021

Protocolo: 690698

coNtrato
.

contrato assistencial nº 002/2021
Processo nº 2021/610168
objeto: o presente instrumento tem por objeto a contratação de Serviços 
Médicos Hospitalares para o suporte de 10 leitos de U.T.i exclusivos para 
atendimentos à pacientes acometidos com a coVid-19, na cidade de dom 
Eliseu – PA de acordo com as especificações e condições estabelecidas 
no documento descritivo (anexo), parte integrante e indissociável deste 
instrumento.
data da assinatura: 09/08/2021
Vigência: 09/08/2021 à 06/11/2021
Valor Global: r$1.440.000,00
dotação orçamentária: 7684; Elemento de despesa: 339039; fonte de 
recurso: 0149 / 0349 / 0103 / 0303 / 0101
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
coNTraTada: HoSPiTal BETESda
MaNTENEdora: iNSTiTUiÇÃo GaBriEl aUGUSTo - iGa
ordENador dE dESPESa EM EXErcÍcio: dENiSE da coSTa GoMES 
SilVa (PorTaria N° 761, dE 09 dE aGoSTo dE 2021 - doE Nº 34.664 
dE 10/08/2021)

Protocolo: 690368

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 16/2020
daTa dE aSSiNaTUra: 07/08/2021
ViGÊNcia: 08/08/2021 a 04/02/2022
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segunda 
do Termo de convênio n° 16/2020.
oBJETo: Prorrogação de vigência por 180 (cento e oitenta) dias.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Curralinho
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 690409
4° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 15/2020
daTa dE aSSiNaTUra: 07/08/2021
ViGÊNcia: 08/08/2021 a 05/12/2021
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segunda 
do Termo de convênio n° 15/2020.
oBJETo: Prorrogação de vigência por 120 (cento e vinte) dias.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Rio Maria
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 690441

FÉrias
.

Portaria N°1.024 de 10 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;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/848733
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 04.08.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora laUriNETE SalES doS SaNToS PaM-
PoloNE, id. funcional nº 5520223-2 ocupante do cargo de agente admi-
nistrativo, lo tado na laboratório central, concedidas através da Portaria in-
dividual nº 803/ 08.07.2021, publicada no doE nº 34.633 dE 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. 10.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 690234

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/Pa
resolução Nº 94, de 04 de agosto 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 1.263, 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 PMP/SMS nº 037/2021 da Prefeitura de Municipal 
de Placas que solicita a aprovação do Projeto Técnico de Qualificação do 
Serviço de Transporte Sanitário Eletivo, destinado ao deslocamento pro-
gramado de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), a ser adquirido 
com recursos previstos no oGU (orçamento Geral da União) por meio da 
Emenda Parlamentar, nº 81000792.
- 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 Baixo amazonas nº 004 de 30 de julho de 
2021, que aprova a proposta aquisição de Equipamento/Material Perma-
nente nº 12566.342000/1210-02/Projeto Técnico de Qualificação do Servi-
ço de Transporte Sanitário Eletivo apresentada pelo município de Placas/Pa 
para aquisição de uma Unidade Móvel (ambulância Tipo a - Simples remo-
ção), destinada ao deslocamento de usuário para realizar procedimento de 
caráter eletivo, no âmbito do SUS, a ser adquirida com recursos previstos 
na Emenda Parlamentar nº 81000792.
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir Baixo amazonas nº 004, de 30 de 
julho de 2021, nº 12566.342000/1210-02/Projeto Técnico de Qualifica-
ção do Serviço de Transporte Sanitário Eletivo apresentada pelo município 
de Placas/Pa para aquisição de uma Unidade Móvel (ambulância Tipo a 
- Simples remoção), destinada ao deslocamento de usuário para realizar 
procedimento de caráter eletivo, no âmbito do SUS, a ser adquirida com 
recursos previstos na Emenda Parlamentar nº 81000792, no valor total 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, 04 de agosto 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.
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coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/Pa
resolução Nº 95, de 04 de agosto 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 1.263, 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 GAB/SEMUSCAP nº 235/2021 da Secretaria Muni-
cipal de Saúde cachoeira do Piriá/Pa que solicita a aprovação da Proposta 
aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 11747487000121005 
destinada à equipar as Unidades de Saúde da família: Barrada da farinha 
e Piçarreira 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 rio caetés nº 008 de 22 de julho de 
2021 que aprova a solicitação de aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para as Unidades de Saúde da família: Barrada da farinha 
e Piçarreira, pelo município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Proposta de 
aquisição de Equipamento/Material Permanente No11747487000121005, com 
recursos previstos na Emenda Parlamentar nº81000792, no valor total de r$ 
169.933,00 (cento e sessenta e nove mil novecentos e trinta e três reais).
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir rio caetés nº 008 de 22 de julho de 
2021 que aprova a solicitação de aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para as Unidades de Saúde da família: Barrada da farinha e 
Piçarreira, pelo município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Proposta de 
aquisição de Equipamento/Material Permanente Nº 11747487000121005, 
com recursos previstos na Emenda Parlamentar nº81000792, no valor total 
de r$ 169.933,00 (cento e sessenta e nove mil novecentos e trinta e três 
reais).
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 04 de agosto 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: 690603
coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/Pa
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-
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.

 

coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/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.

 

coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/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/
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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.

 

coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/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.

coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/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 
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: 690589
Portaria Nº 1.025 de 10 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/866596.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora Karla flaViaNa caSTElo BraNco 
GillET, ocupante do cargo de odontólogo, id. funcional nº 54190086/1, 
lo tada na Unidade de referencia Especializada - Presidente Vargas, a con-
tar de 29/07/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do faleci-
mento de sua genitora.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 10/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.026 de 10 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/866766.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor Marcio JoSE aNdradE da SilVa, 
ocupante do cargo de Terapeuta ocupacional, id. funcional nº 5799880/1, 
lo tada na Unidade de reabilitação - demétrio Medrado, a contar de 
04/08/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu genitor.
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 10/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 690371

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 495 de 10 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
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coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) Maria do Socorro TaVarES liMa matrícula 54192995-1 
cargo aGENTE dE arTES PraTicaS regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 19.08.11 a 18.08.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 690450
Portaria Nº. 496 de 10 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) MEiB NaSciMENTo MarQUES matrícula 54190016-1 cargo 
ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) 
no (a) UrE diPE 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 20.04.17 a 19.04.20.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 08.09.21 a 07.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 690456
Portaria Nº. 497 de 10 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) ValMir PErEira alMEida matrícula 5181763-1 cargo 
aUXiliar dE SaUdE regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio de 18.11.07 a 17.11.10.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.11.21 a 02.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 690496
Portaria Nº. 498 de 10 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Marcia criSTiNa BarBoSa do NaSciMENTo matrícu-
la 57205670-1 cargo TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Esta-
tutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrES PrESidENTE VarGaS 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 17.10.14 a 
16.10.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.09.21 a 30.09.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 690503

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 495/ 2021 – 04/08/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 05 meias diária aos Servidor(es):
57210070/1 /MicHEllE dE NaZarÉ QUEiroZ da coSTa (ag. de controle) 
/ 05 meias diárias (deslocamento) / no período de 23 a 27/08/2021. <br.
57190913/1 / carloS MarTiNS callicE JUNior (ag. administrativo) / 
05 meias diárias (deslocamento) / no período de 23 a 27/08/2021. <br.
0498857/ JorGE MoNTEiro da SilVa (motorista) / 05 meias diárias (des-
locamento) / no período de 23 a 27/08/2021. <br.
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, MariTUBa, BENEVidES E SaNTa BarBara-Pa
objetivo: realizar monitoramento e supervisão de programas de repasse 
de agravos (SidPNcd, SiVEP – Malaria) nos municípios da área metro-
politana de Belém
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 690333

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 407 23 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar preparação, acompanhamento, supervisão na
coleta de água e cadastro das amostras no Gal com o objetivo de sanar 
inconsistências
observadas.
origem: caPaNEMa /Pa – destino: aUGUSTo corrEa E
BraNaNÇa/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
rubens Souza de oliveira 0504790 ag. de Saúde

raimundo Nonato Batista do Nascimento 0504626 ag. Saúde de Pública

Período: 09 à 12/08/2021/2021: Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 408 23 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar preparação, 
acompanhamento, supervisão na coleta de água e cadastro das amostras 
no Gal com o objetivo de sanar inconsistências
observadas.
origem: capanema/Pa – destino (S): aUGUSTo corrEa E
BraNaNÇa/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  

antonio Soares Meneses 0505329 Motorista

Período: 09 à 12/08/2021/2021: Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 690506
Portaria Nº 390 16 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar supervisão e acompanhamento das ações desenvolvidas 
nos agravos. dE
lEiSHMaNioSE.
origem: caPaNEMa /Pa – destino: cachoeira do Piriá/Viseu/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo

raimundo araújo  Silva 1097868 Guarda de Endemias

Período: 09 à 14/08/2021/2021: Quantidade 5.5 (cinco e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 690483

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

Portaria Nº 301 e 302 de 25 de Junho de 2021.
objetivo: deslocar-se para levar e, posteriormente, trazer de volta téc-
nico que participará de “Treinamento em Identificação e Infectividade de 
Triatomíneo” o qual ocorrerá no laboratório de Treinamento do lacEN-Pa.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Belém-Pa
Período:28/06/2021 e 09/07/2021.
Servidor(es):
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa
Portaria Nº 303 a 332 de 25 de Junho de 2021.
objetivo: Participar da operação Verão 2021, com ações integradas dos 
Programas da atenção Básica de Saúde, das Vigilâncias Epidemiológicas, 
Sanitárias, ambientais e de Saúde do Trabalhador regional e dos municípios.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Municípios de abrangência do 6ºcrS/SESPa
Período: 02 a 04/07/2021; 07/07/2021; 10 e 11/07/2021; 17 e 
18/07/2021; 24 e 25/07/2021;
Servidor(es):
5687489-1/Maria lucilene ribeiro das chagas/Enfermeira
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc.Enfermagem
54191353-1/denize Trindade Guimarães/ag. administrativo
57192572-1/ana do Socorro Pontes dos Santos/Enfermeira
57210072-1/adriana Pereira Baia/ag. Endemias
5490020-1/Georgette do Socorro N. Macedo/Enfermeira
5896774-1/Welida Vaz Pereira/Téc.Enfermagem
54194584-1/lediane alves Pinto/ch.financeiro
5905179-2/acleo angelo rodrigues da Possa/coord. daf
1097485/alueci Sales/ag.Saúde Pública
adriana da Silva Barros/ag. administrativo
5946253-1/Solange lira Macedo/coord. Vig. Saúde
5913108-1/Marlucia da luz Pinheiro/ag. administrativo
5913107-1/alcineide do Socorro Sousa Silva/ag.administrativo
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498527/Manoel Brasil de araújo/ag. ViSa
5900895-1/ana Paula rodrigues da Possa/Téc.Enfermagem
95281-1/Maria das Graças almeida Bitencourt/ag. Portaria
57193095-2/Genilda Macedo Martins/Téc.Enfermagem
5533317-1/dione Teixeira Hosoda/Téc.Enfermagem
54190769-1/Suzana de Jesus ferreira costa/ag. administrativo
5887712-2/cleidson José Souza da Silva/diretor
5181283-1/Maria Venina Pereira de freitas/Enfermeira
5134870-1/Edson Wander Gonçalves lobato/controle interno
54191805-1/Maria Helenilda da Silva Pinheiro/ag. adminstrativo
5751390-2/Maria Helena ferreira Vasconcelos/Enfermeira
92266-1/francisco lessa da Silva/ag.administrativo
1511-1/raimunda Marinho Muniz/ag.administrativo
8051983-1/Márcia cristina cardoso cruz/Téc.Enfermagem
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc.Enfermagem
57194872-1/Edileusa da Silva Pereira/ag.administrativo
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
5900478-1/afonso dos Santos lobato/Motorista
724394-1/idalgino dos Santos cabral/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa
Portaria Nº 333 a 338 de 25 de Junho de 2021.
objetivo: realizar monitoramento e supervisão das campanhas da 1ª fase 
da Campanha de Influenza e Campanha contra COVID-19.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Moju, ig. Miri, Tailândia-Pa
Período: 06 a 08/07/2021; 13 a 15/07/2021; 20 a 22/07/2021.
Servidor(es):
5946253-1/Solange lira Macedo/coord.Vig.Saúde
92266-1/francisco lessa da Silva/ag.administrativo
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc.Enfermagem
5181283-1/Maria Venina Pereira de freitas/Enfermeira
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc.Enfermagem
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa
Portaria Nº 339 de 25 de Junho de 2021.
objetivo: Participação em reunião com equipe técnica, Secretaria de Saúde 
e Prefeita do município de abaetetuba para entrega de relatório de Super-
visão das possíveis irregularidades no uso das vacinas contra coVid-19.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): abaetetuba-Pa
Período: 15/06/2021;
Servidor(es):
5887712-2/cleidson José Souza da Silva/diretor
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa
Portaria Nº 340 e 341 de 30 de Junho de 2021.
objetivo: acompanhar a cEPcH no monitoramento de rotina das ações do 
Programa de controle da Hanseníase e Sistemas de informação SiNaN-
NET/MH.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): abaetetuba e Moju-Pa
Período: 19 e 21/07/2021.
Servidor(es):
5946253-1/Solange lira Macedo/coord.Vig.Saúde
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa
Portaria Nº 342 de 30 de Junho de 2021.
objetivo: acompanhar a equipe da coordenação Estadual de arboviroses 
que irá realizar supervisão nas atividades de vigilância epidemiológica e 
operações de campo no Plano de controle Vetorial da dengue, Zika Vírus 
e chikungunya.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): ig. Miri-Pa
Período: 03/06/2021 a 02/07/2021.
Servidor(es):
498576/Manoel lobato dos Santos/ag. Saúde Pública
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa

Protocolo: 690497

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar serVidor
Portaria de N°46/2021 de 06 de aGosto 2021.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
designar como: fiscal de contrato os servidores; Elizandra Nilvia Baía 
de abreu, Matricula 5950279/1, cristiana Pinto oliveira costa, Matrícula: 
54196328/1, João Portela de azevedo Matrícula: 00498927, cely alinne 
lopes de oliveira Matrícula: 5900450/1 celebrado com a empresa Matheus 

campos da costa, que tem como objeto: a contratação da prestação de 
serviços de confecção estimativa de 500 crachás de identificação funcional 
para os servidores do 9º centro regional de Saúde e suas unidades abran-
gentes; caPS ii de Santarém, UrE de Santarém, divisão de Endemias/
SESPA, por um período de 6 (SEIS MESES), nas especificações e quantida-
des constantes nos anexos do Termo de referência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9°crS.

Protocolo: 690273

.

.

errata
.

errata da Portaria de diÁria Nº199 de 19 de Julho de 2021. 
Publicada no Diário Oficial n° 34.650 de 26 de Julho de 2021. Pro-
tocolo: 684267.
Servidores:
Sheyla cristina furtado Pereira
Sandra regina caramuru da costa
onde se lê.
Período: 08/08/2021 a 13/08/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Leia-se.
Período: 09/08/2021 a 13/08/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 690260

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 008/2021
Processo Nº: 2020/318145
oBJETo: a contratação da prestação de serviços de confecção estimativa 
de 500 crachás de identificação funcional para os servidores do 9º Centro 
regional de Saúde e suas unidades abrangentes; caPS ii de Santarém, 
UrE de Santarém, divisão de Endemias/SESPa, por um período de 6 (SEiS 
MESES), nas especificações e quantidades constantes nos Anexos do Ter-
mo de referência.
coNTraTaNTE: 9º centro regional de Saúde da Secretaria de Saúde Pú-
blica do Estado do Pará - 9ºcrS/SESPa. cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: MaTHEUS caMPoS da coSTa cNPJ:37.805.703/0001-05.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo ii.
Valor: r$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).
ViGÊNcia: 29/07/2021 a 28/01/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908338
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39
foNTE: 01030000000
foro: Santarém
daTa da aSSiNaTUra: 29 / 07 / 2021
ENdErEÇo do coNTraTado: r WE-3 345a Sala 1 / MaraMBaia / BElEM 
/ Pa / 66623-283
Santarém (Pa), 06 de agosto de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa
dirETora dE cENTro rEGioNal

Protocolo: 690266

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 301/2021 de 09 de aGosto de 2021.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccG de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07 /07/ 2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, a 
Servidora roSaNGEla SoUZa da SilVa, Matrícula nº 5828988/2, ENfEr-
MEira, Efetivo, lotado no 10º crS/Unidade, 02 (doiS) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 10/03/2017 a 09/03/2020.
aUToriZar que o Servidor goze 01 (UM ) mês de licença Prêmio no perí-
odo 01/12/2021 a 30/12/2021, no total de 30 (TriNTa) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
10º centro regional de Saúde em 09 dE aGoSTo dE 2021.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 690664



 diário oficial Nº 34.666  27 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 292/2021 - 10°crs/sesPa de 06 de agos-
to de 2021, publicada no doe nº. 34.663 de 09/08/2021.
onde se lê: Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 
0,5 diárias (completa) de 12/08/2021 a 12/08/2021
Leia-se: Servidor: 0498789/ fraNciSco foNTENElE dE PiNHo (agente 
de Saúde Pública) / 0,5 diária (completa) de 12/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 690668

.

.

diÁria
.

Portaria N° 307/2021, de 10/08/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora para realizar avaliação da 
rede de frios para recebimento de vacinas
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo, Medicilândia e Uruará
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 16/08/2021 a 20/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 690674
Portaria N° 294/2021, de 06/08/2021
Portaria individual
objetivo: dar apoio a equipe da ViSa/Nível central nas atividades de ins-
peção para licenciamento no distrito de castelo de Sonhos que durante o 
translado entre o trecho de Placas e rurópolis teve problemas mecânicos 
com veículo S10, placa rfW4E01
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): distrito de castelo de Sonhos
Servidor: 57206438-1/ Marco aNTÔNio BENaTHar MalaTo (Motorista) / 
3,5 diárias (completa) de 06/08/2021 a 09/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 690675
Portaria N° 295/2021, de 10/08/2021
Portaria individual
objetivo: realizar avaliação da rede de frios para recebimento de vacinas
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo, Medicilândia e Uruará
Servidor: 57224801/1/ GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS (TEc. 
dE ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 16/08/2021 a 20/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 690673

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 51 de 10 de agosto de 2021
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de Setembro de 1994. QUE 
diSciPliNa a coNcESSao dE diaria EM MiSSao oficial do ESTado/ 
oBTENdo caPaciTaÇÃo ProfiSSioNal.
Entregar cadeira de rodas, de banho, e jarra umidificadora e realizar outras 
atividades referente à Educação na Saúde
destino: MaraBa/ SÃo Joao do araGUaia/ BoM JESUS do TocaNTiNS/ 
ParaUEPEBaS
Período: 10/08/2021 a 13/08/2021
N° de diárias: 3,5 (TrES diaria E MEia)

SErVidor carGo MaTricUla cPf
raiMUNda rocHa fErrEira aGENTE dE arTES PraTica 54192850/1 396.113.452-91

TErEZiNHa caMPoS BraNdÃo aGENTE dE arTES PraTica  54186123/2 095.004.722-87
JoElMa fErNaNdES SarMENTo ENfErMEira  55585809/1 287, 158,702-78

NEUSa corrEa MarTiNS cHEfa adMiNiSTraTiVa 
fiNaNcEira   5958157/1 889,145,692-68

aNToNio VicENTE da SilVa MoToriSTa   498856 212.512.314-20

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 690584

Portaria Nº 50 de 10 de agosto de 2021
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de Setembro de 1994. QUE 
diSciPliNa a coNcESSao dE diaria EM MiSSao oficial do ESTado/ 
oBTENdo caPaciTaÇÃo ProfiSSioNal.
realizar inspeção sanitária em farmácia de manipulação e monitoramento 
em salas de vacina e  execução das atividades do programa nacional de 
imunização  PNi.

destino: MaraBa/ TUcUrUÍ/ BrEU BraNco
Período: 16/08/2021 a 20/08/2021
N° de diárias: 4,5 (QUaTro diaria E MEia)

SErVidor carGo MaTricUla cPf
Maria aSSUNÇÃo da rocHa MacHado TEc dE ENfErMaGEM  57206544-1 213.545.532-68

aNdrEZa ciNara criSTo aNdradE farMacEUTica BioQUiMica   5940382/1, 579.396.322-72
aNToNio VicENTE da SilVa MoToriSTa   498856 212.512.314-20

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 690686

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação da despesa de exercício anterior-dea, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.663 de 09/08/2021 – Pro-
tocolo: 689543
oNde LÊ:
r$ 1.541,70 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos)
Leia-se:
r$ 1.230,38 (um mil, duzentos e trinta reais e trinta e oito centavos)
Processo n°: 2021/326430
Belém, 10 de agosto de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 690250

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 094/2021-HoL
objeto: aquisição de suprimentos para 02 (dois) equipamentos analisado-
res de eletrólis aVl 9180, marca rocHE rP n° 18.102 e rP n° 20.733, para 
dosar sódio, potássio e cálcio, do setor de Bioquímica do centro de análise 
clínicas, conforme anexo i do contrato.
Valor Global: r$ 144.408,68 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos 
e oito reais e sessenta e oito centavos).
data assinatura: 09/08/2021
Vigência: 09/08/2021 a 08/08/2022
dispensa nº 025/2021- Processo nº 2020/31254
orçamento: 10.302.1507.8880.339039 foNTE: 0103/0269
contratado: BioMÉdica BElÉM diSTriBUidora dE ProdUToS BioMÉ-
dicoS lTda, estabelecida na avenida José Bonifácio, 24872, Bairro: Gua-
má, Belém/Pa, fone: (91) 98111-5433 E-Mail, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.938.920/0002-52
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 690595

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°105/2021 – Hol
objeto: forNEciMENTo de forMUlárioS E iMPrESSoS
data da abertura:26/08/2021
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, 10 de agosto de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 690721

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 030/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 10/08/2021
Empresa contratada: alfaMEd coMErcial EirEli
Valor Total: r$2.172,00 (dois mil cento e setenta e dois reais)
objeto: : aquisição de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/322150
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0301/0103/0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 690536
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 035/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 10/08/2021
Empresa contratada: ViEira E rodriGUES coMErcio, SErViÇo E Pro-
MoÇÃo dE EVENToS lTda



28  diário oficial Nº 34.666 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

Valor Total: r$ 10.276,00 (dez mil duzentos e setenta e seis reais)
objeto: : aquisição de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/322150
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0301/0103/0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 690520
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 034/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 10/08/2021
Empresa contratada: SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E ME-
dicaMENToS HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$14.752,80 (quatorze mil setecentos e cinqüenta e dois reais 
e oitenta centavos)
objeto: : aquisição de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/322150
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0301/0103/0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 690522
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 033/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 10/08/2021
Empresa contratada: r c l coMErcio E SErViÇoS
Valor Total: r$31.080,00 (trinta e um mil e oitenta reais)
objeto: : aquisição de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/322150
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0301/0103/0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 690525
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 032/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 10/08/2021
Empresa contratada: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTala-
rES lTda – ME
Valor Total: r$18.396,00 (dezoito mil trezentos e noventa e seis reais)
objeto: : aquisição de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/322150
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0301/0103/0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 690529
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 031/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 10/08/2021
Empresa contratada: SUPErMÉdica diSTriBUidora HoSPiTalar EirEli
Valor Total: r$205.254,00 (duzentos e cinco mil e duzentos e cinqüenta e 
quatro reais)
objeto: : aquisição de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/322150
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0301/0103/0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 690532

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 030/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribui-
ções legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 025/2021, 
em favor da empresa, alfaMEd coMErcial EirEli, aquisição de material 
técnico hospitalar, no valor total de r$ 2.172,00 (dois mil cento e setenta 
e dois reais), com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. 
Processo nº 2021/322150.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 690539
terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 031/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 025/2021, em 
favor da empresa, SUPErMÉdica diSTriBUidora HoSPiTalar EirEli, 
aquisição de material técnico hospitalar, no valor total de r$ 205.254,00 
(duzentos e cinco mil e duzentos e cinqüenta e quatro reais), com funda-
mento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo nº 2021/322150.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 690541

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 032/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 025/2021, em 
favor da empresa, HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES 
lTda – ME, aquisição de material técnico hospitalar, no valor total de r$ 
18.396,00 (dezoito mil trezentos e noventa e seis reais), com fundamento 
no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo nº 2021/322150.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 690546
terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 033/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 025/2021, em 
favor da empresa, r c l coMErcio E SErViÇoS, aquisição de material 
técnico hospitalar, no valor total de r$ 31.080,00 (trinta e um mil e oitenta 
reais), com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo 
nº 2021/322150.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 690553
terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 034/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 025/2021, em 
favor da empresa, SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdi-
caMENToS HoSPiTalar lTda, aquisição de material técnico hospitalar, no 
valor total de r$ 14.752,80 (quatorze mil setecentos e cinqüenta e dois 
reais e oitenta centavos), com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 
8.666/93. Processo nº 2021/322150.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 690556
terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 035/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 025/2021, em 
favor da empresa, ViEira E rodriGUES coMErcio, SErViÇo E ProMo-
ÇÃo dE EVENToS lTda, aquisição de material técnico hospitalar, no valor 
total de r$ 10.276,00 (dez mil duzentos e setenta e seis reias), com funda-
mento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo nº 2021/322150.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 690563

.

.

oUtras MatÉrias
.

recoNHeciMeNto de desPesa
interessado: diViSÃo dE diaGNÓSTico Por iMaGEM - ddi
Processo nº 2021/791681
Valor: r$ 400,00
Justificativa: o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), é para pagamento 
da nota fiscal nº 0085 emitida em 27.07.2021 da empresa MD REMOÇÕES 
E HoMEcarE lTda, referente prestação de serviço de remoção em ambu-
lância básica da paciente SHirlEY MiraNda alcÂNTara, para realização 
de exames no Hospital regional abelardo Santos.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8338.3390.33. fonte: 0269006355. 
ação: 231658
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 690637
recoNHeciMeNto de desPesa - dea
interessado: diViSÃo dE MaNUTENÇÃo (PaE)
Processo nº 2021/11266
Valor: r$ 35.315,42
Justificativa: o valor de R$ 35.315,42 (trinta e cinco mil, trezentos e 
quinze reais e quarenta e dois centavos), referente a dESPESa dE EXEr-
cÍcio aNTErior – dEa/2020 , referente aos Processos: 2021/11266 e 
2021/15549, tratam-se de despesa realizada sem cobertura contratual, da 
empresa WHiTE MarTiNS GaSES iNdUSTriaiS do NorTE lTda.
dotação orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.92. fonte: 0269. ação: 261427
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 690327
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 667/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/454112
rESolVE:
i - dESiGNar a Sra. adriaNa SoarES MorEira, Enfermeira assessora, 
matrícula nº 5930546, lotada na assessoria de controle de infecção Hos-
pitalar, e-mail: acihsantacasapa@gmail.com ou adriana.moreira@santaca-
sa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 117/2021/
FSCMP, oriundo do Pregão Eletrônico nº 034/2021/FSCMP, firmado pela 
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fS-
cMP e a empresa NorTEfloW ENGENHaria cliNica lTda, cNPJ nº 
14.915.804/0001-25, que tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para aNáliSE da áGUa doS EQUiPaMENToS dE HEMo-
diáliSE dESTE HoSPiTal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 05 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 690505

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 117/2021
objeto: contratação de empresa especializada para análise da água dos 
equipamentos de hemodiálise deste hospital.
data de assinatura: 05/08/2021
Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 034/2021/fScMP - PaE Nº 2021/454112
Valor: r$ 76.550,00
orçamento: fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288; foN-
TES: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653 e seus respectivos superávits; ElEMENTo dE 
dESPESa: 339039
contratado: NorTEfloW ENGENHaria cliNica lTda, cNPJ/Mf n.º 
14.915.804/0001-25
Endereço: Travessa Humaitá, nº 1850, Bairro Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.093-046, telefone: (91)3205-5920/(85)3289-2259/(91)98363-1881
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 690502

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 46/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público que irá realizar o certame licitatório, em referência, em nova data, 
no dia 23/08/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por 
item.
oBJETo: “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar -álcool ETÍ-
LICO 70%” para FSCMP, conforme especificações e quantidades constan-
tes do Termo de referência - anexo i deste Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br (http://
www.comprasnet.gov.br/)
Belém/Pa, 10 de agosto de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 690302

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 36/2021
Às 08:41 horas do dia 09 de agosto de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr.BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
926133/2021, Pregão nº 036/2021.
Empresa vencedora: EdEr JUNior G. loPES - cNPJ: 15.579.052/0001-31
iTENS: 01,05,13,20,21.
Valor Global r$ 6.779,50.
Empresa vencedora: J. E. dE oliVEira rodriGUES - cNPJ: 
17.142.432/0001-30
iTENS: 22,23,26,28

Valor Global r$ 1.518,00
Empresa vencedora: EZ TEcHS iMPorTadora, EXPorTadora E rEPrE-
SENTacoES EirEli- cNPJ: 09.473.928/0001-68
iTEM: 19.
Valor Global r$ 1.132,80
Empresa vencedora: J. c. P. Prado coMErcio EirEli - cNPJ: 
21.254.778/0001-05
iTENS: 03,04,06,07,08,10,12,14,15,25,27
Valor Global r$ 4.473,99
Empresa vencedora: lifE BraSil coNEcT coMErcial lTda - cNPJ: 
38.185.358/0001-09
iTENS: 16,17,18
Valor Global r$ 13.540,00
Empresa vencedora: foX STorE lTda - cNPJ: 42.240.841/0001-16
iTENS: 09,24.
Valor Global r$ 1.001,00
itens fracassados- 02,11
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 690445
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 39/2021

Às 08:40 horas do dia 09 de agosto de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/2514, Pregão nº 039/2021 .
Empresa vencedora: a P GiaNocaro JUNior SUPriMENToS - cNPJ: 
27.930.298/0001-95
iTENS: 04,05.
Valor Global r$ 2.155,00.
Empresa vencedora: raUl MUEllEr ScHraMM - cNPJ: 33.456.016/0001-62
iTENS: 02,07
Valor Global r$ 2.229,00
Empresa vencedora: EVaNdro GoMES fErrEira 01619513250- cNPJ: 
33.884.155/0001-97
iTENS: 01,03,06,09,10.
Valor Global r$ 7.061,00
itens fracassados- 08,11
itens desertos: 12,13,14
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 690447
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 26/2021

Às 08:43 horas do dia 09 de agosto de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr.BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
581498/2020, Pregão nº 026/2021.
Empresa vencedora: BarrfaB iNdUSTria coMErcio iMPorTacao E EX-
PorTacao - cNPJ: 02.836.248/0001-12
iTENS: 05,08
Valor Global r$ 132.000,00.
Empresa vencedora: cirUBEl coMErcio E rEPrESENTacoES dE ProdU-
ToS MEdicoS - cNPJ: 05.323.167/0001-07
iTEM: 10
Valor Global r$ 266.000,00
Empresa vencedora: ciaSaUdE coMErcio, rEPrESENTacoES E SErVi-
coS lTda- cNPJ: 07.580.887/0001-83
iTEM: 06.
Valor Global r$ 119.600,00
Empresa vencedora: J l diSTriBUidora EirEli - cNPJ: 27.089.971/0001-
06
iTEM: 11
Valor Global r$ 7.624,00
Empresa vencedora: WEM EQUiPaMENToS ElETroNicoS lTda - cNPJ: 
54.611.678/0001-30
iTEM: 02
Valor Global r$ 35.810,00
Empresa vencedora: PHiliPS MEdical SYSTEMS lTda - cNPJ: 
58.295.213/0021-11
iTEM: 01.
Valor Global r$ 256.666,00
Empresa vencedora: KSS coMErcio E iNdUSTria dE EQUiPaMENToS 
MEdico lTda - cNPJ: 79.805.263/0001-28
iTEM: 07.
Valor Global r$ 108.700,00
itens fracassados- 03,04,09
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 690442

.

.

aPostiLaMeNto
aPostiLaMeNto

Número: 2
data de assinatura: 09/08/2021
Justificativa: Inclusão da disponibilidade orçamentária na Fonte de Recur-
so 0149009308
PaE nº 2021/700879 - contrato nº 044/2021/fScMP- PE nº 005/2021/
fScMP
contratada: cHiESi farMacÊUTica lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 690254
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 518/2021 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 02 de JULHo de 2021, PUBLicada No doe Nº 34.630 de 

07/07/2021, ProtocoLo 676698
oNde LÊ-se:
PorTaria Nº 518/2021 - GEaPE/GaPrE/HEMoPa, de 02 de julho de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais;
considerando a lei complementar Estadual nº 077, de 28 de dezembro 
de 2011 que versa sobre alteração dos dispositivos da lei complementar 
Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991;
considerando a lei complementar Estadual nº 131, de 16 de abril de 2020;
 considerando a lei complementar Estadual nº 136, de 17 de março de 
2021;
rESolVE:
 i – distratar os servidores temporários relacionados abaixo:

MaTrÍcUla NoME carGo À coNTar dE
5937245/2 darkilene Souza Santos agente administrativo 02/12/2021

Leia –se:
PorTaria Nº 518/2021 - GEaPE/GaPrE/HEMoPa, de 02 de julho de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais;
considerando a lei complementar Estadual nº 077, de 28 de dezembro 
de 2011 que versa sobre alteração dos dispositivos da lei complementar 
Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991;
considerando a lei complementar Estadual nº 131, de 16 de abril de 2020;
considerando a lei complementar Estadual nº 136, de 17 de março de 
2021;
  rESolVE:
  i – distratar os servidores temporários relacionados abaixo:

MaTrÍcUla NoME carGo À coNTar dE
5937245/2 darkilene Souza Santos agente administrativo 29/07/2021

PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 690468

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 038/2021 decorreNte de 
disPeNsa de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo 

Nº 2021/418076 - Pae.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: B f coElHo EirEli, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ sob o nº 28.780.876/001-17 com sede na avenida romulo 
Miorana, nº 1632, Marco, Belém-Pa, cEP: 66.093-674, neste ato repre-
sentado por sua representante legal Brenda felix coelho, portador da cé-
dula de identidade nº.6300410 Pc/Pa-Pa sob cPf de nº 013.257.582-56, 
residente e domiciliado na rua Santos dumonr (cJ antonio Queiroz), 35, 
Quadra o, Quarenta Horas, coqueiro, ananindeua-Pa, cEP:67.120-520, 
doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE TESTE 
iNdicador QUÍMico do TiPo iNTEGrador Para aUToclaVE À VaPor, 
claSSE 5 Para o HEMocENTro coordENador
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
até o cumprimento integral das obrigações das partes.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 33903000
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 2.970,00 (dois mil 
Novecentos e setenta reais).
do fiScal do coNTraTo: - Será responsável pela Gestão do contrato 
a servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almo-
xarifado e Patrimônio, tendo como fiscal Técnica a servidora Kati Seixas, 
Enfermeira e Gerente da lavagem e Esterilização da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 05 de agosto de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Brenda felix coelho - B f coElHo EirEli - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 690531

eXtrato do coNtrato N° 069/2021 decorreNte de 
disPeNsa de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo 

Nº 2021/28667 - Pae.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GE-
ral-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
12.443.548/0001-95 com sede na avenida João Gaia, 251 –andar al-
tos, cEP: 68.445-000, centro, Barcarena/Pa, neste ato representado 
por seu representante legal : rodriGo Prado SilVa, portador da car-
teira Nacional de Habilitação n° 03405913450 dETraN/Pa, cPf sob o 
nº.888.240.982-15, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE coPoS 
dEScarTáVEiS Para áGUa Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUN-
DAÇÃO HEMOPA SEDE E HEMORREDE, de acordo com as especificações 
técnicas, exigências e quantidades descritas neste contrato, no termo de 
referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
até o cumprimento integral das obrigações das partes.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$51.480,00 (cin-
qüenta e um mil quatrocentos e oitenta reais).
do fiScal do coNTraTo: - Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxa-
rifado e Patrimônio, tendo como fiscal Técnico a servidora renata Sousa 
ferreira, responsável pelo serviço de Nutrição da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 09 de agosto de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
rodriGo Prado SilVa - r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM 
GEral-ME - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 690381
1º terMo aditiVo ao coNtrato N° 066/2020 (reF. Proc. 

2021/447024).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: SMl - SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNdUSTria E coMEr-
cio EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o 
nº.18.549.387/0001- 03,com sede na rua caiena, Nº 1201 Qd 02 B lt 
012 – Vila rica / ParaUaPEBaS – Pa cEP: 68.515 - 000, neste ato re-
presentada por seu representante legal, Sr(a) rosangela faustino de Sou-
za, portador da cédula de identidade nº.1844104 SSP/Pa, cPf/Mf sob o 
nº.301.568.312-87, doravante denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 066/2020, nos termos da lei federal 8.666/93, quanto ao acréscimo 
de quantitativo, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre o contrato originário.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$36.922,20 
(trinta e seis mil novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 09 de agosto de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
rosangela faustino de Souza - SMl–SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNdUSTria 
E coMErcio EirEli - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 690384
eXtrato do coNtrato 043/2021 decorreNte de disPeNsa de 
LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo Nº.2021/564371. - Pae.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: f cardoSo & cia lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o 04.949.905/0001-63 com sede na rua João Nunes de 
Souza, 125, Br 316 km 8- ananindeua/Pa, neste ato representado por seu 
representante legal Walda Britto cardoso, portador da cédula de identidade 
nº.4077885 SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº.004.382.782-91, residente e domici-
liado na rodovia augusto MonteNegro, 5000, conj. G.Ville i Q-18l 12,Parque 
Verde, Belém/Pa, cep:66635110, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo de SEriNGaS, 
para atender as necessidades da área técnica no Hemocentro coordenador 
e Hemorrede da fundação Hemopa (iTEM 01,02 e 03)
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do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
até o cumprimento integral das obrigações das partes.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0103000000
Natureza de despesa: 33903000
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 9.448,00 (nove 
mil e quatrocentos e
quarenta e oito reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora Gisele Maria cardoso da Silva- Enfermeira e Gerente de Enfer-
magem, tendo como fiscal a servidora lucidéia lira de oliveira, adminis-
tradora e Gerente do almoxarifado e Patrimônio.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 29 de Junho de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Walda Britto cardoso - f cardoSo & cia lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 690389

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato 097/2018(reF. Proc. 
2021/805323).

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: YoKoGaWa aMErica do SUl, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 53.761.607/0001-50 , com sede no 
na alameda Xingu, 850 - alphaville, Barueri/SP cEP: 06455-030, neste 
ato representada por seu procurador Marco aurélio Gonçalves figueira, 
brasileiro, casado, administrador, portador de cédula de identidade nº 
20.478.272-7 SSP/SP e cPf n.136.760.848-10, doravante denominada 
coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 097/2018 (PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E 
caliBraÇÃo do rEGiSTrador ModElo MV 1000 –YoKoGaWa iNSTala-
daS Na fUNdaÇÃo HEMoPa), nos termos da lei federal 8.666/93 quanto 
à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, 
ou seja, de 25/08/2021 a 24/08/2022.
Valor: o valor global do presente aditivo é de r$ 30.328,00 (trinta mil 
trezentos e vinte e oito reais).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 05 de agosto de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Marco aurélio Gonçalves figueira- YoKoGaWa aMErica do SUl- contra-
tada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 690530
1º terMo aditiVo ao coNtrato N° 059/2020 (reF. Proc. 

2021/332267).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: frESENiUS HEMocarE BraSil lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 49.601.107/0001-84, com sede 
na rua roque Gonzales, nº 128, Jardim Branca flor, cEP: 06855-690, ita-
pecerica da Serra/SP, neste ato representada por seu representante legal 
Sr. Hernâni Jorge dos Santos Silva Umbelino Sério, portador da cédula de 
identidade rNE nº G213213-5, cPf/Mf sob o nº 075.863.051-45, e o Sr. 
Gustavo Pagani, portador da identidade rG nº 26.300.565-3 SSP/SP, ins-
crito no cPf/Mf nº 258.886.428-78, doravante denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 059/2020 (aQUiSiÇÃo dE BolSaS dE colETa dE SaNGUE, E Solda 
oU lÂMiNa dE coBrE Para coNEXÃo ESTÉril, coM EQUiPaMENToS 
EM rEGiME dE coModaTo), nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à 
prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou 
seja, de, 28/08/2021 a 27/08/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de 
6.596.211,60 (Seis milhões, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e 
onze reais e sessenta centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030

fonte de recurso: 0269001022, 0103000000 e 0261000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 05 de agosto de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra -PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMo-
Pa- coNTraTaNTE
Hernâni Jorge dos Santos Silva Umbelino Sério - frESENiUS HEMocarE 
BraSil - contratada
Gustavo Pagan - frESENiUS HEMocarE BraSil - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 690534
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 037/2021 

(reF. Proc. Nº 2021/815695).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: H f SErVicoS dE ENGENHaria EirEli, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 33.517.755/0001-17, com sede 
na Tv antonio Baena, n°100, Pedreira, Belém -Pa, cEP 66.085-050, neste 
ato representado por sua representante legal faBrÍcio fErNaNdo So-
arES SaNToS, portador da cédula de identidade nº. 1517865727 Pcdi/
Pa, cPf/Mf sob o nº. 517.430.942-72, residente e domiciliada na avenida 
romulo Maiorana, 215, São Brás, Belém-Pa,cEP: 66093635, doravante 
denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 037/2021 (coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcU-
ÇÃo dE oBra dE ENGENHaria, Para rEforMa da UNidadE dE colETa 
do PÓrTico METrÓPolE da fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HE-
MaToloGia do ESTado do Pará, SoB rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirETa 
E EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal), nos termos da lei federal 8.666/93, 
quanto ao acréscimo de quantitativo correspondente ao percentual de 
16,94% do
valor originário do contrato 037/2021.Tudo de acordo com o descrito no 
Processo Eletrônico nº 2021/815695.
Valor: Em face do permissivo da cláusula Sexta do contrato originário e 
em razão do acréscimo supramencionado, o valor global do presente termo 
aditivo é de r$ 3.553,53 (Três mil Quinhentos e cinquenta e Três reais e 
cinquenta e três centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada:
Programa de Trabalho: 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 05 de agosto de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
fabrício fernando Soares Santos-H f SErVicoS dE ENGENHaria EirEli- 
contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 690527
4º terMo aditiVo ao coNtrato N° 125/2017 

(reF. Proc. 2021/262790).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: NoroNHa TaVarES GESTÃo E adMiNiSTraÇÃo lTda EPP, 
inscrita no cNPJ sob o nº 23.493.607/0001-56, localizada a rua dos cari-
punas n°1717, sala 107, cEP: 66.033-442, neste ato representada por seu 
representante legal fErNaNdo MaNUEl NoroNHa TaVarES, português, 
casado, comerciante, rG nº 1352735 2ª via SSP/Pa, cPf nº 149.690.502-
44, residente e domiciliado nesta cidade, Estado do Pará, doravante deno-
minado locador.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 125/2017, nos termos da lei do inquilinato e de acordo com a lei 
federal nº 8666/93, quanto à prorrogação de seu prazo, pelo período de 
12 (doze) meses, ou seja, de 17/07/2021 a 16/07/2022, com reajuste do 
valor global no percentual de 8,96% (oito vírgula noventa e seis por cen-
to), conforme consta nos autos
Valor: o valor global do presente termo aditivo é de r$ 151.354,19(cen-
to e cinqüenta e Um Mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e dezenove 
Centavos), ficado o encargo mensal locatício em R$ 12.612,85 (Doze Mil, 
Seiscentos e doze reais e oitenta e cinco centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 16 de julho de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
locaTário
fernando Manuel Noronha Tavares - NoroNHa TaVarES GESTÃo E adMi-
NiSTraÇÃo lTda EPP - locador
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 690538
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 656/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
iBElio aZEVEdo SErra Gerente/HENrE 54183788
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036  7500,00
observação: Nº do Processo: 2021/834235 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 690351

oUtras MatÉrias
.

resULtado de JULGaMeNto de recUrso de HaBiLitaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 03/2021 – HeMoPa

Processo adMiNistratiVo eLetroNico Nº 2021/129443
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE 
oBra dE ENGENHaria Para rEforMa do HEMocENTro rEGioNal dE 
SaNTarÉM da fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do 
ESTado do Pará, SoB rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirETa E EMPrEiTada 
Por PrEÇo GloBal.
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação 
- cPl, designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa 
de 30/03/2021, TorNa PUBlico o resultado de julgamento de recurso 
administrativo contra o resultado da Habilitação da ToMada dE PrEÇo 
Nº 03/2021.
a comissão Permanente de licitação informa que após apreciação da autoridade 
competente tem como resultado do recurso apresentado pela empresa Vco 
SErViÇoS TÉcNicoS EM TElEcoMUNicaÇÕES E ElETricidadE lTda. 
cNPJ: 08.533.505/0001-23, o JUlGaMENTo ProcEdENTE, informamos que 
não houve interposição de contrarrazões do recurso, portando segue relação 
com a retificação das empresas habilitadas:

• aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli. cNPJ: 
17.739.353/0001-00,

•  ProVidÊNcia – ENGENHaria & SErViÇoS lTda, cNPJ 04.984.582/0001-49,

• PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli, cNPJ: 
21.803.528/0001-79,

• NacioNal coNSTrUÇÕES E SErViÇoS TÉcNicoS EirEli. cNPJ: 
02.934.270/0001-03,

• coNTaP coNSTrUTora lTda. cNPJ: 83773.804/0001-50;

• STYlUS coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
07.342.268/0001-50

• Vco SErViÇoS TÉcNicoS EM TElEcoMUNicaÇÕES E ElETricidadE lTda
o despacho esta disponível  www.compraspara.pa.gov.br.
Por fim comunica todos os interessados que está agendado para o dia 
13/08/2021 (SEXTa– fEira) às 10:00 horas a sessão para abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços.
 Belém (Pa), 11 de agosto de 2021
comissão Permanente de licitações
fundação HEMoPa

Protocolo: 690455
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 428, 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 Edney Mendes Pereira – MaTrÍcUla nº 55589787, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 313/2021 – iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 25/2021
coNTraTado: MacEdo HoSPiTalar coMÉrcio, rEPrESENTaÇÃo, iM-
PorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa, 
representante exclusiva, para realização de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição em equipa-
mentos médicos hospitalares pertencentes a esta fundação Hospital de 
clinicas Gaspar Vianna.
ProcESSo: 2021/429240
ViGÊNcia: início em 02/08/2021 e término em 01/08/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE
fPEHcGV

Protocolo: 690271

Portaria N° 446 de 09 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 a Servidora laércia lopes ribeiro da Silva, matrícula nº 
5130972/2, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 317/2021 – BELÉM RIO SEGURANÇA EIRELI
• OBJETO: É a contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de vigilância 
patrimonial desarmada, compreendendo o fornecimento de uniformes e 
a disponibilização de todas as ferramentas e equipamentos de proteção 
individuais necessários à sua execução, nos termos da lei 7.102/83, da 
Portaria n° 3.233/2012-dG/dPf e legislação correlata, para atender às 
necessidade da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna/fPEHcGV e clínica de Hemodiálise Monteiro leite/cHMl, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste contrato e seus 
anexos.
Vigência: início em 01/09/2021 e término em 31/08/2022.
ProcESSo oriGiNal Nº 2019/26957.
ProcESSo fHcGV Nº 2021/201275.
ModalidadE: adesão à ata de registro de Preços Nº 013/2020 – SEPlad 
– PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 003/2019.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
PrESidENTE da fPEHcGV

Protocolo: 690418

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 234/21*
Nome: KElY alVES da coSTa
Matrícula: 5959499/1
cargo/lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 20/07/2021 a 01/08/2021
*republicado devido a incorreções (período) no doE nº 34.651/27.07.2021 
– Pg. 29.
Laudo: 246/21
Nome: KElY alVES da coSTa
Matrícula: 5959499/1
cargo/lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 02/08/2021 a 03/08/2021
Laudo: 252/21
Nome: Marilia SilVa oliVEira
Matrícula: 8400870/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 29/07/2021
Laudo: 254/21
Nome: PaUla TaliTa da SilVa coSTa
Matrícula: 5959526/1
cargo/ lotação: auxiliar administrativo/fPEHcGV
Período: 04/08/2021 a 07/08/2021

Protocolo: 690648

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na portaria N°.458 de 05/08/2021, o seguinte:
oNde LÊ-se:
no período de 05/08/2020 e término 29/10/2022.
Leia-se:
no período de 29/07/2021 e término 29/10/2022
Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.663 de 
09/08/2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 690687

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 317/2021
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de vigilância patri-
monial desarmada.
 Valor de r$ 4.669.298,88 (Quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove 
mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).
data de assinatura: 09/08/2021.
Vigência: início em 01/09/2021 e término em 31/08/2022.
ModalidadE: adesão à ata de registro de preço Nº 013/2020 – SEPlad 
– SEGUraNÇa dESarMada - PrEGÃo ElETrÔNico N° 03/2019.
orçamento: 2021
origem do recurso Estadual
funcional programática: 10.122.1297.8338;
 fonte: 0103006361 e seus respectivos superávits;
 Natureza de despesa: 339037;
 Plano interno: 4120008338c.
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Nome: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
Endereço: av. almirante Barroso, Pass. Major Eliezer levy, n° 205, Bairro: 
Souza, Belém/Pa, cEP: 66.812-030, Belém-Pa.
Telefone: (91) 3038.7438/3038.7459
E-mail: belemrioseguranca@hotmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 690417
coNtrato: 313/2021

objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa, 
representante exclusiva, para realização de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição em equipa-
mentos médicos hospitalares pertencentes a esta fundação Hospital de 
clinicas Gaspar Vianna.
Valor Mensal: r$ 50.510,00 (cinquenta mil, quinhentos e dez reais)
Valor anual: r$606.120,00 Seiscentos e e seis mil, cento e vinte reais)
data da assinatura: 02/08/2021
Vigência: 02/08/2021 e término em 01/08/2022
inexigibilidade: n° 25/2021
dotações orçamentárias do Estado/2021
funcional programática: 10.302.1507.8288
Natureza de despesa: 33.90.39
fonte de recursos: 0269 e/ou 0103.
contratado: Macedo Hospitalar comércio, representação, importação e 
exportação de equipamentos hospitalares lTda.
Endereço: Trav. angustura n°3145- Marco
BElÉM-Pa
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 690270

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 83/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Produtos para Saúde (PPS) de uso comum a todas as áreas 
assistenciais para atender as necessidades de 12 (doze) meses das Uni-
dades de internação clínica, Unidades de Terapia intensiva, ambulatório, 
Serviço de apoio diagnóstico e Terapêutico, centro cirúrgico e obstétrico, 
Emergência cardiológica e Psiquiátrica e centro de Hemodiálise Monteiro 
leite da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 19/08/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 690710

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 167/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 167/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcGV, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 29/07/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
EMPrESa: UNi HoSPiTalar cEará lTda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.595.464/0001-68, inscrição Estadual 
nº 06.436.075-0, com sede na rua francisco José albuquerque Pereira, n° 
1085, cajazeiras, cEP: 60.864-520, fortaleza/cE.
 

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor 
UNiTário 

r$

Valor
ToTal r$

09
domperidona 1mg/ml, suspen-
são oral, 100 ml, uso adulto e 

pediátrico
1300 doMPEriX/EUrofarMa r$ 13,98 r$ 18.174,00

30
Salbutamol 100 mcg, suspensão 
aerossol, 200 doses via oral, uso 

adulto e pediátrico
800 aEroliN/GlaXoSMiTHKliNE E 

BraSil lTda r$ 14,77 r$ 11.816,00

Valor ToTal: r$ 29.990,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 29.990,00 (Vinte e nove mil, 
novecentos e noventa reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 690269
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 172/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 172/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcGV, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 29/07/2021.

oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
EMPrESa: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 12.544.921/0001-02, inscrição 
Estadual nº 153119187, com sede na Barão do Triunfo, n° 3540, cEP: 
66.095-055.
 

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

35

ácido ioxáglico 19,65g + ácido ioxá-
glico Meglumínico 39,3g ou análogo, 
concentração de iodo 320 mg l/ ml, 
50 ml, intravascular, uso adulto e 

pediátrico

2700 BaYEr/BaYEr r$ 40,92 r$ 110.484,00

Valor ToTal: r$ 110.484,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 110.484,00 (cento e dez mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 690285
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 169/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 169/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcGV, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 29/07/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
EMPrESa: f. cardoSo & cia lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de Souza, 125, Br 316 Km 
08, ananindeua/Pa, cEP: 67.033-030.
 

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

19
ipratrópio (brometo) 0,25mg/ml, 
solução, 20 ml, via inalatória, uso 

adulto e pediátrico
1800 HiPolaBor/HiPo-

laBor r$ 1,50 r$ 2.700,00

25
Óleo mineral puro (petrolato), 100 

ml, uso externo e interno, uso adulto 
e pediátrico

700 NaTiViTa/NaTiViTa r$ 3,50 r$ 2.450,00

31 Simeticona 75mg/ml, emulsão oral, 
10 ml, uso adulto e pediátrico 9000 HiPolaBor/HiPo-

laBor r$ 1,45 r$ 13.050,00

33
Vitamina a + d (50.000 Ui/ml + 

10.000 Ui/ml), solução oral, 10 ml, 
uso adulto e pediátrico

160 SaNVal/SaNVal r$ 3,80 r$ 608,00

Valor ToTal: r$ 18.808,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 18.808,00 (dezoito mil, oitocen-
tos e oito reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 690247
decisÃo

dEciSÃo da ilMa. dirETora PrESidENTE da fUNdaÇÃo PÚBlica 
ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, NoS aUToS 
do ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar Nº 2020/1049903, 
iNSTaUrada aTraVÉS da PorTaria Nº 234, dE 12 dE aBril dE 2021, 
PUBlicada No diário oficial do ESTado do Pará Nº 34.548, dE 
12 dE aBril dE 2021, Para aPUrar, EM TESE, o coMETiMENTo dE 
PoSSÍVEl iNfraÇÃo PrESENTE No ProcESSo;
Vistos, relatados, etc. os presentes autos, verifiquei que:
Após análise do relatório final apresentado pela Comissão Processante e 
da análise jurídica proferida pela aSJUr/fHcGV, foi proposto e aceito pelo 
servidor o Termo de ajustamento disciplinar (Tad) nos moldes do art. 201, 
§2º e 3º da lei nº 5.810/94 - rJU.
iSTo PoSTo, com fulcro no art. 221, §5º, do rJU, esta Presidência resolve:
1 – Homologar o Termo de ajustamento disciplinar - Tad, conforme pro-
posto e aceito pelo servidor, com fundamento legal no art. 221, §5º da lei 
nº 5.810/94.
3 – Determina-se ainda, que o SEPES realize a fiscalização do cumprimento 
do Tad, atendendo assim, o art. 221, §7º da lei nº5.810/94.
4 – remetam-se os autos ao Gabinete desta Presidência para publicação 
e ciência aos interessados. após, ao SEPES para providências administra-
tivas complementares.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 07 de agosto de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE/fHcGV

Protocolo: 690235
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 170/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 170/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcGV, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 29/07/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
EMPrESa: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 07.847.837/0001-10, inscrição 
Estadual nº 10.399.060-7, com sede na avenida anápolis, s/m, Qd. 29-a, 
lt. 06, Vila Brasília, cep: 74911-360, aparecida de Goiânia –Go.
 

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE P/ 12 
MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

20
lactulose 60% mg/ml, 
xarope, 120 ml, uso 
adulto e pediátrico

1600
aBBoTT/aBBoTT 

laBoraTÓrioS do 
BraSil lTda

r$ 9,02 r$ 14.432,00

Valor ToTal: r$ 14.432,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 14.432,00 (Quatorze mil, quatro-
centos e trinta e dois reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 690343
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 161/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 161/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcGV, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 29/07/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
EMPrESa: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS 
lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº  
44.734.671/0001-51, inscrição Estadual nº 374.007.758.117, com sede 
na rodovia itapira-lindoia, KM 14, Ponte Preta, itapira/SP, cEP: 13.970-
000.
 

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

02
Bário (Sulfato) 100%, suspensão 

oral, 150 ml, uso adulto e 
pediátrico

80 criSTália/BarioGEl/
criSTália r$ 16,14 r$ 1.291,20

05 colagenase 0,6 Ui/g, pomada, 30 
g, uso adulto e pediátrico 1700 criSTália/KollaGENaS/

criSTália r$ 10,50 r$ 17.850,00

12

fosfato de Sódio (Monobásico 160 
mg e dibásico 60 mg), solução, 
130 ml, via retal, uso adulto e 

pediátrico

1000 criSTália/PHoSfoENEM/
criSTália r$ 6,50 r$ 6.500,00

21
lidocaína (cloridrato) 2% (20 mg/
ml), geleia, 30 g, via uretral, uso 

adulto e pediátrico
600 criSTália/XYlESTESiN/

criSTália r$ 5,14 r$ 3.084,00

22
lidocaína (cloridrato) 10% 

(100mg/ ml), solução spray, 50 ml 
tópico, uso adulto e pediátrico

200 criSTália/XYlESTESiN/
criSTália r$ 55,00 r$ 11.000,00

Valor ToTal: r$ 39.725,20

* o valor global estimado desta ata é r$ 39.725,20 (Trinta e nove mil, 
setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 690376
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 160/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 160/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcGV, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 29/07/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
EMPrESa: rocHa E rocHa diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº  
36.850.210/0001-16, inscrição Estadual nº 15.689.507-2, com sede na 
Travessa WE 66, n° 612 – cidade Nova, cEP: 67.140-658, ananindeua/Pa. 

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNi-
Tário r$

Valor
ToTal r$

01 albendazol 40 mg/ ml, suspensão 
oral, 10 ml, uso adulto e pediátrico 650 GEolaB/GEolaB r$ 1,19 r$ 773,50

29 Salbutamol 2mg/5ml, xarope, 120 ml, 
uso adulto e pediátrico 150 NaTUlaB/NaTUlaB r$ 1,52 r$ 228,00

32
Sulfato ferroso 25 mg ferro elemen-

tar/ml, solução oral, 30 ml, uso adulto 
e pediátrico

450 HiPolaBor/HiPolaBor r$ 0,83 r$ 373,50

34
Vitamina c (ácido ascórbico) 200mg/
ml, solução oral, 20 ml, uso adulto 

e pediátrico
350 NaTUlaB/NaTUlaB r$ 1,48 r$ 518,00

  Valor ToTal: r$ 1.893,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.893,00 (Hum mil, oitocentos e 
noventa e três reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 690305
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 171/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 171/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcGV, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 29/07/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
EMPrESa: MEdic VET diSTriBUidora dE MEdicaMENToS EirEli, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 20637873/0001-
17, inscrição Estadual nº 25.740.603-4, com sede na Usilio Tonetto, 760 
– Sala 01, Bairro: imigrantes, cEP: 88.930-000, Turvo/Sc. 

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

23 loratadina 1mg/ml, xarope, 100 ml, 
uso adulto e pediátrico 1000 loraTadiNa 1MG/Ml 

10/Mariol r$ 3,14 r$ 3.140,00

Valor ToTal: r$ 3.140,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 3.140,00 (Três mil, cento e qua-
renta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 690314
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 173/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 173/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcGV, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 29/07/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
EMPrESa: GE HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para 
EQUiPaMENToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 00.029.372/0007-36, inscrição Esta-
dual nº 373.068.521118, com sede na rua Portugal, n° 1.100 – comple-
mento: rua 2 Módulos 3 e 4 - itaqui, itapevi/SP, cEP: 06.696-060. 

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

36

iobitridol aquoso a 65,81% c/ teor 
de iodo 300mg/ml ou análogo, 50 

ml, via intratecal, intravascular, oral e 
intracavitário, uso adulto e pediátrico

9000 GE/GE HEalTHcarE 
(SHaNGai) r$ 34,00 r$ 306.000,00

37

ioxitalamato de Meglumina c/ teor 
de iodo 300mg/ml e de Sódio ou 
análogo, 100 ml, via intratecal, 

intravascular, oral e intracavitário, 
uso adulto e pediátrico

6000 GE/GE HEalTHcarE 
(SHaNGai) r$ 51,80 r$ 310.800,00

Valor ToTal: r$ 616.800,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 616.800,00 (Seiscentos e dezes-
seis mil, oitocentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 690740
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 359 de 09 de aGosto de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal MaradEi – clÍNica doS acidENTadoS EM 
BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
EliSaNia aNdradE rocHa – MaT. 54185706-2, TÉc. dE ENfErMaGEM
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 04 À 07/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 690785

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
coNtrato 005/2021-cPH

oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do con-
trato nº 005/2021-cPH, que por sua vez tem como objeto a prestação de 
serviços de elaboração de projetos executivos civis (arquitetônico e com-
plementares) e naval de reforma e adequação do Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de Senador José Porfírio, no Estado do 
Pará.
data de assinatura: 02/08/2021
Vigência: 04/08/2021 a 01/11/2021.
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101/449051
cNPJ: 27.135.996/0001-07 - ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda – EPP.
Endereço: Rua Municipalidade, nº 985, Edifício Mirai Office, sala 1518, 
Bairro: Umarizal, cEP: 66.050-350, Município de Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 690672

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 246 de 09 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental publicado no doE nº 33.795 de 01 de fevereiro 
de 2019;
coNSidEraNdo os Processos nº 2020/317650 e 2021/453608;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor alEXaNdrE alBErTo GoNÇalVES Gal-
VÃo, matrícula n° 3178595/01, ocupante do cargo de Extensionista rural, 
para acompanhar fiscalizar os Contratos Administrativos celebrado com a 
empresa BENEdiTo dUTra lUZ dE SoUZa ME, para aquisição dos itens 
374 e 375 da ata do registro de Preço n° 40/2021, oriunda do Pregão 
Eletrônico SrP n° 04/2021-SEdaP.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 

das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 690544
Portaria Nº 247 de 09 de aGosto de 2021.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo os Processos nº 2020/317650 e 2021/453608;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º. coNSTiTUir a comissão de recebimento e fiscalização dos itens 
constantes nos contratos formalizados com as empresas Bc aGro, VET-
MaX, liciTÃo coNSUlToria, ProTEcTioN SErViÇoS, ViVEiro EcolÓ-
Gico, ccK coMErcial e alEXaNdrE faria, cujo objeto é a aquisição de 
insumos e equipamentos agropecuários: sementes e mudas, adubo orgâ-
nico e mineral, defensivos agrícolas, material para ambiente protegido, 
material para irrigação, ferramentas agrícolas e material reprodutivo para 
SEdaP, 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 
004/2021 - SEdaP.
art.2º. ESTaBElEcEr que a comissão de que trata o art. 1º terá como 
competências: a) receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a 
qualidade, o material entregue pelo contrato em cumprimento ao contrato 
ou instrumento equivalente;
1. b) Solicitar à Unidade solicitante a indicação de servidor habilitado com 
conhecimentos técnico em área especifica, para respectiva análise e pare-
cer técnico do material adquirido;
2. c) Rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações dos 
contratos ou instrumento equivalente;
3. d) Expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação, no caso 
de rejeição de material;
4. e) receber os recursos dirigidos à autoridade superior, interpostos con-
tra seus atos e tomar as providências pertinentes;
5. f) rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;
6. g) remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instruído e 
informado.
art.3º. NoMEar, para compor a referida coMiSSÃo, os seguintes servi-
dores:
1. dUlciMar dE MElo SilVa, ocupante do cargo de Engª agrônoma, ma-
trícula nº 22705/1;
2. iVaNiZE doS SaNToS carValHo, ocupante do cargo de Técnica em 
Gestão de agropecuária, matrícula nº 14818/1;
3. dEUSiMar MiraNda rodriGUES, ocupante do cargo de Engª agrôno-
ma, matrícula nº 12610/1; e
4. Maria dE fáTiMa SilVa rEiS, ocupante do cargo de Engª agrônoma, 
matrícula nº 21482/1
art. 4º. dETErMiNar que nenhum material ou bem deverá ser liberado 
aos usuários antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceita-
ção e registro no competente instrumento de controle.
art.5º- rEVoGadaS as disposições em contrário, esta Portaria entra em 
vigor na data da sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 690548

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 110/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 006/2020-sedaP

objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS TErcEiriZadoS dE aPoio adMi-
NiSTraTiVo – para atender a Sede da Secretaria de Estado de desenvolvi-
mento agropecuário e da Pesca, item 01 e 04, na quantidade de pessoal de 
01 (um) Encarregado e 05 (cinco) auxiliares de Serviços Gerais.
Valor Global: r$ 236.832,24 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e 
trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)
dotação orçamentária: ação: 8338; Natureza de despesa: 339037; fonte 
de recurso: 0101; função Programática: 20.122.1297.8338
data assinatura: 10/08/2021
Vigência: 11/08/2021 a 10/08/2022
contratado: SErVlidEr SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli
Endereço: Travessa doutor Moraes, n° 730, Vila amazônia, nº 55 (altos), 
sala a – Belém-Pa, cEP – 66.035-125.
ordenador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 690561
Portaria Nº 249 de 10 de aGosto de 2021.

o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental publicado no doE nº 33.795 de 01 de fevereiro 
de 2019;
coNSidEraNdo os Processos nº 2021/845765;
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coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar a servidora raiMUNda alEiXo da SilVa, matrícula 
n° 57211727/01, ocupante do cargo de auxiliar operacional, para acom-
panhar e fiscalizar o Contrato Administrativo n° 110/2021, celebrado com 
a empresa SErVlidEr SErVicoS dE liMPEZa E coNSErVacao EirEli, 
cNPJ n° 11.619.685/0001-75.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 690678

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato N° 127/2020 - sedaP
oBJETo: o contrato nº 127/2020-SEdaP é repactuado, visando à manu-
tenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em conformidade 
com a sua cláusula Sexta, para adequação do preço contratual ao atual 
custo dos serviços, passando o valor mensal para r$ 47.197,62 (quarenta 
e sete mil, cento e noventa sete reais e sessenta e dois centavos) e o valor 
Global para de r$ 566.371,44 (quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos 
e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha 
abaixo:

iTEM dEScriÇÃo local dE EXE-
cUÇÃo

QUaNT.
PoSToS

carGa 
Horá-

ria

Valor UNiTário
rEPacT.

Valor ToTal
rEPacT.

09

PoSTo dE ViGlÂNcia 
arMada, 12 HoraS 

NoTUrNa dE SEGUNda 
À SEXTa

BElÉM 01 12 HS/
PoSTo 11.248,72 134.984,64

09

PoSTo dE ViGlÂNcia 
arMada, 12 HoraS 

NoTUrNa dE SEGUNda 
À SEXTa

UaGro/
aNaNiNdEUa 01 12 HS/

PoSTo 11.248,72 134.984,64

13
PoSTo dE ViGlÂNcia 

arMada, 24 HoraS SaB, 
doM, E fEriado

UaGro/
aNaNiNdEUa 01 24 HS/

PoSTo 6.246,92 74.963,04

13
PoSTo dE ViGlÂNcia 

arMada, 24 HoraS SaB, 
doM, E fEriado

BElÉM 01 24 HS/
PoSTo 6.246,92 74.963,04

18

PoSTo dE ViGlÂNcia 
arMada, 12 HoraS 

NoTUrNa dE SEGUNda À 
doMiNGo

TErra alTa 01 12 HS/
PoSTo 12.206,34 146.476,08

Valor do coNTraTo rEPacTUado 47.197,62 566.371,44

daTa dE aSSiNaTUra: 10.08.2021.
coNTraTado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: aVENida alMiraNTE BarroSo, PaSSaGEM EliEZEr lEVY, 
Nº 205, Bairro: SoUZa, BElÉM–Pa.
ordENador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 690433

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1196 de 10 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;

coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de ipixuna do Pará, abrangendo uma 
área de 1.536,3696 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/529111.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.536,3696 ha (hum mil, 
quinhentos e trinta e seis hectares, trinta e seis ares e noventa e seis 
centiares), denominada GlEBa BaMBU a, localizada no Município ipixu-
na do Pará, com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes 
termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 9.690.520,52m e 
E = 233.344,12m; deste, segue confrontando com os limites do imóvel 
(SiGEf) ocupado por Wedderburn Participações ltda., com a seguinte dis-
tância 0,55 m e azimute plano 175°50’25” até o marco M-002, de coor-
denada N = 9.690.519,97m e E = 233.344,16m; 2,17 m e azimute plano 
176°18’31” até o marco M-003, de coordenada N = 9.690.517,80m e E = 
233.344,30m; 1,66 m e azimute plano 175°51’55” até o marco M-004, de 
coordenada N = 9.690.516,14m e E = 233.344,42m; 8,08 m e azimute 
plano 176°10’01” até o marco M-005, de coordenada N = 9.690.508,08m 
e E = 233.344,96m; 2,41 m e azimute plano 175°56’54” até o marco 
M-006, de coordenada N = 9.690.505,68m e E = 233.345,13m; 124,37 
m e azimute plano 176°06’48” até o marco M-007, de coordena-
da N = 9.690.381,60m e E = 233.353,56m; 107,70 m e azimute pla-
no 176°06’29” até o marco M-008, de coordenada N = 9.690.274,15m 
e E = 233.360,87m; 207,74 m e azimute plano 176°06’39” até o marco 
M-009, de coordenada N = 9.690.066,89m e E = 233.374,96m; 908,48 
m e azimute plano 176°06’37” até o marco M-010, de coordenada N = 
9.689.160,50m e E = 233.436,59m; deste, segue pelo limite Municipal 
ibge (2019) de ipixuna do Pará/Nova Esperança do Piriá, com a seguinte 
distância 160,98 m e azimute plano 255°06’05” até o marco M-011, de co-
ordenada N = 9.689.119,11m e E = 233.281,02m; 2.096,84 m e azimute 
plano 203°59’32” até o marco M-012, de coordenada N = 9.687.203,44m 
e E = 232.428,42m; 24,24 m e azimute plano 160°03’19” até o marco 
M-013, de coordenada N = 9.687.180,65m e E = 232.436,69m; deste, 
segue confrontando com os limites do imóvel (SiGEf) ocupado por delu 
Participações ltda., com a seguinte distância 4.218,68 m e azimute plano 
259°18’53” até o marco M-014, de coordenada N = 9.686.398,44m e E 
= 228.291,16m; deste, segue pela faixa de domínio a margem direita da 
rodovia federal Br-010, com a seguinte distância 1.419,76 m e azimute 
plano 349°47’15” até o marco M-015, de coordenada N = 9.687.795,71m 
e E = 228.039,44m; deste, segue confrontando com os limites do imóvel 
(SiGEf) ocupado por ivandilson da costa Melo, com a seguinte distância 
617,81 m e azimute plano 79°46’20” até o marco M-016, de coordenada 
N = 9.687.905,41m e E = 228.647,43m; 1.752,43 m e azimute plano 
347°42’53” até o marco M-017, de coordenada N = 9.689.617,71m e E 
= 228.274,55m; 8,34 m e azimute plano 349°12’57” até o marco M-018, 
de coordenada N = 9.689.625,90m e E = 228.272,99m; deste, segue 
confrontando com os limites da Gleba Estadual firmiano, com a seguinte 
distância 3.399,22 m e azimute plano 79°07’14” até o marco M-019, de 
coordenada N = 9.690.267,48m e E = 231.611,11m; 1.751,34 m e azimu-
te plano 81°41’35” até o marco M-020, de coordenada N = 9.690.520,51m 
e E = 233.344,08m; 0,04 m e azimute plano 75°57’50” m até o marco 
M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de São domingos do capim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 690412
Portaria N° 1195 de 10 de aGosto de 2021

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
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devolutas localizadas no Município de Paragominas, abrangendo uma área 
de 1.863,4534 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/472057.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.863,4534 (hum mil, 
oitocentos e sessenta e três hectares, quarenta e três ares e trinta e qua-
tro centiares), denominada GlEBa BoM ParaÍSo, localizada no Município 
Paragominas, com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes 
termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N =  9.683.892,22m 
e E = 209.500,76m;  deste, segue confrontando com os limites do as-
sentamento federal Pa Mandarcaru, com a seguinte distância  420,85 
m e azimute plano 94°07’09” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.683.861,99m e E = 209.920,52m; 1,48 m e azimute plano 120°02’00” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.683.861,25m e E = 209.921,80m; 
1.329,57 m e azimute plano 95°14’48” até o marco M-004, de coordenada 
N = 9.683.739,67m e E = 211.245,80m; deste, segue confrontando com 
os limites da Gleba federal carrapatinho a11, com a seguinte distância  
4.629,07 m e azimute plano 171°11’54” até o marco M-005, de coor-
denada N = 9.679.165,11m e E = 211.954,11m; 742,82 m e azimute 
plano 170°03’34” até o marco M-006, de coordenada N = 9.678.433,44m 
e E = 212.082,34m;  deste, segue confinando por Quem de Direito, 
com a seguinte distância  1.569,84 m e azimute plano 270°21’41” até o 
marco M-007, de coordenada N = 9.678.443,34m e E = 210.512,53m; 
158,40 m e azimute plano 270°21’42” até o marco M-008, de coordena-
da N = 9.678.444,34m e E = 210.354,13m; 597,24 m e azimute plano 
270°21’42” até o marco M-009, de coordenada N = 9.678.448,11m e E = 
209.756,90m; 54,84 m e azimute plano 270°21’19” até o marco M-010, 
de coordenada N = 9.678.448,45m e E = 209.702,06m; 1,43 m e azimute 
plano 307°20’58” até o marco M-011, de coordenada N = 9.678.449,32m 
e E = 209.700,92m; 124,63 m e azimute plano 270°22’04” até o marco 
M-012, de coordenada N = 9.678.450,12m e E = 209.576,29m; 428,73 
m e azimute plano 270°21’53” até o marco M-013, de coordenada N = 
9.678.452,85m e E = 209.147,57m; deste, segue confrontando com os 
limites da Gleba federal carrapatinho a7, 1.199,39 m e azimute plano 
267°19’07” até o marco M-014, de coordenada N = 9.678.396,74m e E = 
207.949,49m; deste, segue pelo imóvel rural denominado fazenda Santa 
rita, com a seguinte distância  1.277,56 m e azimute plano 0°22’06” até 
o marco M-015, de coordenada N = 9.679.674,27m e E = 207.957,70m; 
1.725,48 m e azimute plano 0°22’12” até o marco M-016, de coordena-
da N = 9.681.399,71m e E = 207.968,84m; 1.624,15 m e azimute pla-
no 0°22’17” até o marco M-017, de coordenada N = 9.683.023,83m e 
E = 207.979,37m; deste, segue confrontando com os limites da Gleba 
Estadual Nova Vida, com a seguinte distância  754,96 m e azimute plano 
90°56’01” até o marco M-018, de coordenada N = 9.683.011,53m e E = 
208.734,23m; 685,95 m e azimute plano 90°55’59” até o marco M-019, de 
coordenada N = 9.683.000,36m e E = 209.420,09m; 870,86 m e azimute 
plano 5°14’09” até o marco M-020, de coordenada N = 9.683.867,59m e E 
= 209.499,56m;  24,66 m e azimute plano 2°47’22” m até o marco M-001, 
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que dá poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Paragominas.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 690406

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01189/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE nº 2021/858834 e Memº 005/2021 – Gfc, de 
06.08.2021;
r  E  S  o  l  V  E:
dESiGNar a servidora SilVia ElEN SolaNo rEiS , matrícula nº 
57231787/1, assistente administrativo, para responder pela Gerência de 
Gestão financeira e contábil-Gfc no período de 08.09.2021 a 07.10.2021, 
na ausência da titular, cHriSTiNa coEli aVElar PirES , matrícula nº 
55588960/2, por motivo de férias.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 09 de 
agosto de 2021.

Protocolo: 690665

diÁria
.

Portaria Nº 01191 de 09/08/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:,Medicilândias
Periodo: 11 a 19.08.2021(9,0) diárias
Servidor:
-3167-771/1-ronaldo Pereira Jardim-Técnico agrícola
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 690676

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 01190/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (Trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

MaTricUla SErVidor loTaÇÃo PEriodo aQUiSiTiVo
5896351/1 andreia do Socorro da costa ca 13.09.2021 a 12.10.2021 2020/2021
5912859/2 ana carolina cavalcante Jucá dEaf 16.09.2021 a 30.09.2021 2020/2021
55588960/2 christina coeli avelar Pires Gfc 08.09.2021 a 07.10.2021 2020/2021
80845094/1 danny Silverio ferreira Sousa GcG 13.09.2021 a 12.10.2021 2020/2021
55589151/3 José ricardo lima costa GaM 01.09.2021 a 15.09.2021 2020/2021
57224031/5 livia Maria de araujo cavalcante cof 08.09.2021 a 07.10.2021 2020/2021
3166813/1 Maria José Soares Pereira GiT 01.09.2021 a 30.09.2021 2020/2021
5896851/5 Marilia figueiredo rabelo GaT 02.08.2021 a 16.08.2021 2020/2021
3254321/1 rui luiz fonseca de almeida GMP 08.09.2021 a 07.10.2021 2020/2021

Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 09 
de agosto de 2021.

Protocolo: 690667

.

.

oUtras MatÉrias
.

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:
- republicadas por ter saído com incorreção no doE nº 34.648, de 
23/07/2021, ref. Protocolo 683940

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2017/186698 aiNda MiraNda SoUSa SÍTio coNfiEi EM 
dEUS 57,5710ha MoJU 1011/2021

2017/184324 Maria NEidE rodriGUES 
coSTa SÍTio doNa NEidE 07,8544ha MoJU 1014/2021

oBS: Torna sem efeito as Portarias nºs 710 e 720/2021 de 10/06/2021, 
publicadas no doE nº 34.609/2021, de 11 de junho de2021
Belém(Pa), 10/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2021/688542 PEdro MoUra filHo SÍTio MoUra 26.1437ha BaiÃo 1076

2016/288906 Jair JoSÉ doS SaNToS BacaBEira 34.6770ha BaiÃo 1077

2008/462124 JoÂo EVaNGEliSTa alVES SÍTio fÉ EM dEUS 40.9359ha BaiÃo 1078
2016/288921 fraNciSco dE aSSiS coSTa SÍTio SaNTa Maria 19.7938ha BaiÃo 1079

2021/688721 raiMUNdo aSSUNÇÃo da 
SilVa SÍTio dEUS ProVEra 28.4075ha BaiÃo 1080

2008/462841 SaMUEl SaNToS coSTa SÍTio coNcENTra-
ÇÃo doS MaNoS 20.4635ha BaiÃo 1081

2016/288907 rEGiNaldo PErEira 
MacHado

faZENda cacHoEi-
riNHa 49.8251ha BaiÃo 1082

2016/288897 VEra lUcia doS SaNToS 
MaciEira

SÍTio rEcaNTo 
VErdE 17.1152ha BaiÃo 1083

2016/288886 WildEGlaN da SilVa 
PErEira SÍTio Sáo MaTEUS 23.1194ha BaiÃo 1084
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2021/686772 adriaNa rodriGUES dE 
oliVEira SÍTio dEUS É MaiS 23.2644ha BaiÃo 1085

2008/462029 adailoN BarBoSa da SilVa SÍTio áGUaS BoaS 48.3648ha BaiÃo 1086
2021/687618 JoSÉ lUiZ afoNSo MarQUES SÍTio Boa ViSTa 35.1815ha BaiÃo 1087
2008/553409 PEdro riBEiro PorTilHo SÍTio SÃo PEdro 92.6754ha BaiÃo 1088
2008/462845 roBErTo GoMES da SilVa SÍTio SÃo JoÃo 25.2886ha BaiÃo 1089

2021/689383 ValdirENE Maria do 
Socorro MorEira SÍTio fÉ EM dEUS ii 10.8696ha BaiÃo 1090

2021/687716 Maria NilZa doS SaNToS 
diaS SÍTio ParaiSo 34.2007ha BaiÃo 1091

2017/259400 raiMUNdo NoNaTo da SilVa SÍTio caSTaNHal 17.7004ha BaiÃo 1092
2021/687577 JoSEfa da SilVa PErEira SÍTio SaNTa roSa 20.5100h BaiÃo 1093

2008/462228 alESSaNdro MoUra do 
NaSciMENTo SÍTio dEUS ProVEra 93.7465ha BaiÃo 1094

2008/553413 caTicilENE alVES SÍTio SaNTa riTa 99.8016ha BaiÃo 1095

2012/489309 EdMilSoN fErNaNdES 
da SilVa SÍTio BoM JESUS 44.6798ha BaiÃo 1096

2016/289027 ElSoN carloS dE MElo 
da SilVa 

SiTio dEUS É o 
caMiNHo 23.7053ha BaiÃo 1097

2016/288726 aNToNio riBEiro doS 
SaNToS SiTio SaNTa Maria 22.8733ha BaiÃo 1098

2008/465405 ElZiMar dE MElo da SilVa SiTio JESUS NoS 
aMa 18.5709ha BaiÃo 1099

2021/687352 GilMar dE liMa PErEira SÍTio JESUS É o 
caMiNHo 26.7524ha BaiÃo 1100

2021/689194 ValdEMir doS SaNToS 
MaciEira

SÍTio SETE dE 
SETEMBro 50.5624ha BaiÃo 1101

2008/462805 BENEdiTo dE SoUZa BraGa SÍTio BoM JESUS 29.1935ha BaiÃo 1102

2016/288715 BENEdiTo riBEiro 
PorTilHo SÍTio BaGrE 39.3287ha BaiÃo 1103

2016/288729 JorMElicio GaMa caSTro SÍTio da PiMENTa 21.5062ha BaiÃo 1104
2016/288784 EliEZio fErrEira liMa SÍTio SaNTa Maria 52.0580ha BaiÃo 1105
2016/288734 aNToNia SoUZa SÍTio TrES irMÃoS 23.1671ha BaiÃo 1106
2008/462010 JoSÉ dE oliVEira fEiToSa SÍTio JoTa oliVEira 46.7185ha BaiÃo 1107

2008/553417 Maria SoarES do NaS-
ciMENTo SÍTio SaNTa Maria 46.5783ha BaiÃo 1108

2008/462116 Maria dalZa dE SoUZa 
SaNTaNa SÍTio doiS irMÕS 23.2501ha BaiÃo 1109

2021/686993 arTENiZa doS SaNToS E 
SaNToS MoraES SÍTio dEUS ProVEra 15.6474ha BaiÃo 1110

2021/692514 JoSÉ dE JESUS PErEira 
alMEida SÍTio dEUS ProVEra 16.2179ha BaiÃo 1111

2008/462744 aUcirENE Maria da SilVa SÍTio SÃo JoSÉ 43.8886ha BaiÃo 1112
2021/687196 flaVio fErNaNdES BriTo SÍTio TrES irMÃoS 52.3099ha BaiÃo 1113
2008/462157 MarilEidE da SilVa rEiS SÍTio SaNTa Maria 21.7954ha BaiÃo 1114

2017/258769 irENE aNa da SilVa 
alMEida SÍTio dUaS irMaS 40.7777ha BaiÃo 1115

2021/687379 iraci liMa doS SaNToS SÍTio aGUa PrETa 22.6373ha BaiÃo 1116

2017/258833 aNa VErÔNica dE JESUS 
SilVa 

cHacara SoNHo dE 
criaNÇa 24.8833ha BaiÃo 1117

2012/489136 aUrEa lUcia ViaNa 
MESQUiTa dEUS Por NoS 14.2184ha BaiÃo 1118

2016/288991 ElZiaNE dE MElo da SilVa SiTio fE EM dEUS 18.8994ha BaiÃo 1119

2016/288950 fraNcilENE BarroSo doS 
PraZErES SiTio doS filHoS 42.5719ha BaiÃo 1120

2008/462154 EUNicE doS SaNToS loPES SiTio dUaS irMaS 20.15090ha BaiÃo 1121

2021/687412 iSraEl MaUricia da 
coNcEiÇÃo cHacara MElodia 11.4932ha BaiÃo 1122

2021/688503 PaTricia oliVEira coSTa SÍTio JoSÉ rodri-
GUES dE oliVEira 04.4464ha BaiÃo 1123

2012/488715 PEdro olaia da SilVa SÍTio SÃo PEdro 83.8113ha BaiÃo 1124

2008/462097 raiMUNdo MalaQUiaS 
GoMES da SilVa SÍTio dEUS É aMor 16.5476ha BaiÃo 1125

2021/687449 JHoNaTa HoNorio da 
coNcEiÇÃo

SÍTio dEUS É o 
aMor 04.4135ha BaiÃo 1126

2021/687723 NElSoN GEraldo alVES SÍTio NoSSa 
SENHora 29.1173ha BaiÃo 1127

2008/462178 doMiNGoS liMa da SUlVa SÍTio SaNTa lUZia 25.473ha BaiÃo 1128
2008/462692 ValdEMar alVES da SilVa SÍTio Boa ViSTa 71.4661ha BaiÃo 1129
2008/462769 EdilENE loPES dE liMa SÍTio NoVa Vida 26.2224ha BaiÃo 1130

2008/462830 lUiZ frEiTaS MaGNo SÍTio aNaJaS 10.7575ha BaiÃo 1131

2021/687697 Maria coNcEBida PErEira 
doS SaNToS SiTio cacHoEiriNHa 79.3538 BaiÃo 1132

2021/488801 BENTo JoSÉ GoMES dE 
SoUZa SÍTio SaNTo BENTo 46.8237ha BaiÃo 1133

2016/288788 EliValdo da coNcEiÇÃo 
SilVa

SÍTio ProJETo dE 
dEUS 10.8883ha BaiÃo 1134

2021/687666 JoSÉ raiMUNdo dE SoUSa 
MENdES 

SÍTio TErra Pro-
METida 20.7267ha BaiÃo 1135

2012/489282 aNToNio PErEira da SilVa SÍTio TrES cora-
ÇÕES 80.1652ha BaiÃo 1136

2012/289133 Maria do Socorro PErES 
da SilVa SÍTio SaNTa riTa 26.5516ha BaiÃo 1137

2016/288923 Maria laidES SaNToS doS 
SaNToS SÍTio fÉ EM EUS 40.0462ha BaiÃo 1138

2016/288962 EZEQUiEl fErrEira doS 
SaNToS SÍTio rENaSSEr 87.8855ha BaiÃo 1139

2012/687032 clEiSoN Marcio SaNToS 
doS SaNToS SÍTio coSTa SaNToS 23.0669ha BaiÃo 1140

2008/465407 fraNciSco rodriGUES 
da SilVa SÍTio BoM SUcESSo 88.2524ha BaiÃo 1141

2017/259339 EdilEia SaraiVa da SilVa SÍTio coNQUiSTa 97.7406ha BaiÃo 1142

2021/687677 lUiZ MorEira da SilVa SÍTio MENiNo da 
PorTEira 89.6078ha BaiÃo 1143

2012/488916 iSraEl SaNToS dE SoUSa SÍTio SÃo JoSÉ 47.3762ha BaiÃo 1144
2021/687247 flaVio SilVa fEiToSa SÍTio caSTaNHEira 10.3326ha BaiÃo 1145

2016/288914 MaNoEl raiMUNdo alVES 
PoMPEU SÍTio cacHoEiriNHa 14.4152ha BaiÃo 1146

2012/489036 JordSoN SilVa oliVEira SÍTio PorTo SEGUro 45.4885ha BaiÃo 1147
2021/686965 aNToNio coSTa SaNToS SÍTio SaNTa riTa 08.1788ha BaiÃo 1148
2008/462700 aNToNio oliVEira da crUZ SÍTio SaNTa Maria 53.4125ha BaiÃo 1149

2016/288757 EdiNildE da SilVa NaS-
ciMENTo SÍTio TrES irMÃoS 52.1723ha BaiÃo 1150

2008/462055 JoEl oliVEira dE SaNTaNa SÍTio SaNTa roSa 23.5118ha BaiÃo 1151
2016/288957 JoSÉ lUiS SoUSa da SilVa SÍTio SÃo JorGE 24.2260ha BaiÃo 1152
2008/553350 JorGE rocHa dE oliVEira SÍTio TrES irMÃoS 36.5488ha BaiÃo 1153

2008/461896 aNdrEia BarBoSa da SilVa 
oliVEira SÍTio áGUa Boa 19.0846ha BaiÃo 1154

Belém(Pa), 10/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:
 

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria
  2021/686865 aNTENor MorEira da SilVa SÍTio Pai E filHo 00.5312ha BaiÃo 1212/2021
2021/690415 alESSoN diEGo SilVa SiTio filHo ÚNico 04.2531ha BarcarENa 1213/2021

2021/16571 fraNciSco alVES dE 
araUJo SiTio doM EliSEU 02.7061ha iGaraPE-aÇU 1214/2021

2011/42680 GErSoNclEY doS SaNToS 
liMa loTE 250 57.5872ha alMEriM 1215/2021

2005/313486 SErGio dE SoUZa SaNTiaGo SiTio cEZario 25.8039ha SaNTa Maria 
do Pará 1216/2021

2021/688518 Maria lUiZa NUNES 
PrESTES SÍTio JacarEQUara 26.5240ha BarcarENa 1217/2021

2021/694527 SEVEriNo coSTa dE 
oliVEira SÍTio acaÍ 15.4650ha BarcarENa 1218/2021

2021/693516 aNToNio Maria coNcEiÇÃo 
caMPoS SÍTio SilVa caMPoS 11.4840ha BarcarENa 1219/2021

Belém(Pa), 10/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 690576
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria
2012/465732 alZira BarBoSa da SilVa SÍTio Boa SorTE 11,2746ha ToMÉ-aÇU 1197/2021
2014/363908 aMilToN aBrEU diaS SÍTio MariaNa 54,8886ha ToMÉ-aÇU 1198/2021

2012/465644 aNToNia claUdia SilVa 
coSTa SÍTio SÃo lUcaS 15,1914ha ToME-aÇU 1199/2021

2012/465652 aNToNia liMa BraNdÃo SÍTio BraNdÃo 20,5356ha ToMÉ-aÇU 1200/2021

2012/465628 ariValdo doS SaNToS 
criSTo SÍTio dEUS ProVErá 90,8110ha ToMÉ-aÇU 1201/2021

2014/364136 BENEdiTo do NaSciMENTo 
dE criSTo

SÍTio PEdaciNHo 
dE cHÃo 25,5944ha ToME-aÇU 1202/2021
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2012/465560 faUSTiNo MiraNda GoN-
ÇalVES SÍTio GoNÇalVES 31,5582ha ToME-aÇU 1203/2021

2012/464964 MiGUEl fErrEira SÍTio fÉ EM dEUS 30,6003ha ToMÉ-aÇU 1204/2021
2014/364212 odiloN Maia BarroS SÍTio MacaXEira 13,6446ha ToMÉ-aÇU 1205/2021
2012/464978 oNESiaNE da SilVa MaciEl SÍTio dUarTE 13,9554ha ToME-aÇU 1206/2021
2012/465153 PEdro NUNES da SilVa SÍTio SÃo PEdro 03,2526ha ToMÉ-aÇU 1207/2021
2012/462925 rEGiNa EUfraSio SÍTio fÉ EM dEUS 06,2378ha ToME-aÇU 1208/2021
2012/464779 ValdElaN JoSÉ NEGri SÍTio JESUS É MaiS 38,8974ha ToMÉ-aÇU 1209/2021

2014/364241 WaldErlEY MENdES da 
SilVa SÍTio SÃo lUiZ 59,3291ha ToMÉ-aÇU 1210/2021

Belém(Pa), 10/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

2018/329453 aSSociaÇÃo dE MoradorES E aGricUl-
TorES da BoM rEcrEio - aMaBE SoliciTaÇÃo acará

2013/502723 EdSoN EdUardo folETTo coMPra MoJU

Em, 10/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2008/52054

MarBorGES NorTE EMPrE-
ENdiMENToS coMErciaiS, 

iNdUSTriaS E rUraiS 
liMiTada

faZENda Mar-
BorGES

2430ha25a-
13ca MoJU 1211/2021

Belém (Pa), 10/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 690516

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4478/2021 - adeParÁ, 06 de aGosto de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2021/729843, ofício Nº 207/2021–dG/adEPará e 
homologação junto a casa civil.
rESolVE:
i-EXoNErar o servidor NElSoN dE oliVEira lEiTE, matrícula 3175758/2 
do cargo em comissão de Gerente GEP-daS.011.4, a contar de 11/08/2021.
ii-NoMEar a servidora Maria JoSE lENa TriNdadE corrEa, matrícula 
54186915/1 para o cargo em comissão de Gerente GEP- daS.011.4, a 
contar de 11/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral – adEPará, em exercício

Protocolo: 690613
Portaria Nº 4479/2021- adeParÁ, de 06 de aGosto de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2021/816633, da dG, Parecer jurídico nº 126/2021 
e o que determina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata da remoção dos 
servidores.

r E S o l V E:
rEMoVEr a pedido o servidor aNdErSoN carValHo dE fariaS, matrí-
cula nº 6403705/1, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário/ 
Médico Veterinário, da GEr de Santarém/ UlSa de alenquer para GEr de 
Santarém/Eac Mojui dos campos, a contar da data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral, em exercício

Protocolo: 690752

.

.

adMissÃo de serVidor
.

editaL Processo seLetiVo siMPLiFicado N° 07/2021
o diretor da agência de defesa agropecuária do Pará – adEPará, no uso 
das suas atribuições legais, torna pública a realização do Processo Seletivo 
Simplificado – PSS para selecionar candidatos para desempenhar suas fun-
ções de fiscal Estadual agropecuário: Médico Veterinário, com vencimento 
de r$1.937,06 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e seis centavos); 
função de fiscal Estadual agropecuário: Engenheiro agrônomo, com ven-
cimento de r$1.937,06 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e seis 
centavos); para a função de agente fiscal agropecuário, com vencimento 
de r$1.489,86 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e 
seis centavos); para função de auxiliar de campo, com vencimento de 
r$1.343,81 (um mil, trezentos e quatro três reais e oitenta e um centa-
vos); para função de auxiliar operacional, com vencimento de r$1.100,00 
(um mil e cem reais). a contratação temporária se dará para os municí-
pios e agrovilas/distrito de: abel figueiredo, água azul do Norte, alenquer, 
curionópolis, ipixuna do Pará, Moraes de almeida (itaituba), Novo Pro-
gresso, oriximiná, Pacajá, Paragominas, Santa luzia do Pará, Santa Maria 
do Uruará (Prainha), Santarém Novo, Tailândia, Trairão, Viseu e Vitória 
do Xingu, e terá como fundamento  a lei complementar n° 07, de 25 de 
Setembro de 1991, alterada pela lei complementar n° 077, de 28 de de-
zembro de 2011, decreto Estadual n° 1.230, de 26 de fevereiro de 2015, 
decreto Estadual n° 1.741, de 19 de abril de 2017, lei n° 6.482, de 17 de 
Setembro de 2002, decreto Estadual n° 0393, de 11 de Setembro de 2003, 
lei n° 6.824, de Janeiro de 2006, lei Estadual n° 5.810, de 24 de Janeiro 
de 1994, e de acordo com as disposições deste Edital.
as inscrições estarão abertas no horário de 00h00min do dia 11 de agosto 
de 2021 às 23h59min do dia 17 de agosto de 2021, e deverão ser efetua-
das EXclUSiVaMENTE no sítio do SiProS: www.sipros.pa.gov.br, para as 
funções anteriormente mencionadas, não sendo cobrada taxa de inscrição.
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
do inteiro teor no Edital que se encontra divulgado no referido endereço 
eletrônico.
rEPUBlicada Por iNcorrEÇÃo
Jefferson Pinto de Oliveira
diretor Geral em exercício - adEPará

Protocolo: 690643

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4598/2021 - adeParÁ, 
de 10 de aGosto de 2021

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art.22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2021/869816 e o que trata da designação do ser-
vidor.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor YaN NETo dE oliVEira, matrícula n° nº5946959/1, 
para responder pela ProcUradoria JUridica, durante o período de férias 
da titular alESSaNdra aParEcida da coSTa, matrícula nº 5953580/3, 
GEP-daS 011.4, no período de 05.07.2021 a 19.07.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral, em exercício

Protocolo: 690708

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 4580 de 10 de aGosto de 2021
o dirETor GEral em exercício da agência de defesa agropecuária do Es-
tado do Pará – adEPará, JEffErSoN PiNTo dE oliVEira, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
12 de julho de 2021, publicado no doE nº 34.637 de 13 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor WálEM alVES fErrEira, matrícula 
n° 5829135/4, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 66/2016, fir-
mado entre a adEPará e franciane Martins ipólito, cPf nº 812.078.242-
91, que tem por objeto locação de imóvel no município de PalESTiNa do 
Pará.
art 2° - Esta portaria tem efeito retroativo a 01/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral em exercício

Protocolo: 690457
Portaria Nº 4575 de 10 de aGosto de 2021

o dirETor GEral em exercício da agência de defesa agropecuária do Es-
tado do Pará – adEPará, JEffErSoN PiNTo dE oliVEira, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
12 de julho de 2021, publicado no doE nº 34.637 de 13 de julho de 2021.
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coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor JoSÉ WaNdErlEi doS SaNToS oliVEira, 
matrícula n° 5904808-3, para exercer a função de fiscal do contrato 
nº 33/2021, firmado entre a ADEPARÁ e PAULO AFONSO N R G FERNAN-
dES, cPf nº 689.989.102-68, que tem por objeto locação de imóvel no 
município de BrEVES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral em exercício

Protocolo: 690424

.

.

errata
.

errata da Portaria 3910/2021, PUBLicada dia 
16/07/2021

onde se lê: SaNTarÉM/Pa
Leia-se: MoNTE doUrado/Pa
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690518

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4594/2021: BENEfici-
ário: PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda; Matrícula: 57201929;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições 
de materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Geren-
cia regional de capitão Poço; Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 
2.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690612
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4565/2021: BENEfici-
ário: BETÂNia BaTiSTa da SilVa aNTUNES; Matrícula: 5902113;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de 
materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Ulsa de agua 
azul do Norte..Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$1.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690340

.

.

diÁria
.

Portaria: 4595/2021 objetivo: realizar a supervisão do programa de 
erradicação da mosca da carambola. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MoNTE doUrado/Pa destino: MoNTE alEGrE, 
PraiNHa, SaNTarÉM, SaNTa Maria do UrUará/Pa Servidor: 57190367/
MarcoS NaSciMENTo MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 6,5 
diáriaS / 16/08/2021 a 22/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 690618
Portaria: 4596/2021 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em 
uma propriedade com lavoura da cultura de soja da safra 2020/2021, e 
realizar o cadastramento da referida propriedade. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: PraiNHa/Pa Ser-
vidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 3,5 diáriaS / 16/08/2021 a 19/08/2021ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 690623
Portaria: 4593/2021 objetivo: realizar Plano de ação de contenção de 
um foco de raiva. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa, crUZEiro do SUl/Pa Servidor: 
57194276/Joao PaUlo SoUZa GoES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUá-
ria) / 14,5 diáriaS / 09/08/2021 a 23/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690592
Portaria: 4597/2021 objetivo: dar apoio administrativo e logís-
tico aos servidores que irão com a finalidade de atender as ações 
de fiscalização em revendas de agrotóxicos. Fundamento Legal: Lei 
5.810/94,art.145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/
Pa Servidor: 54196694/ lENo rEGiNaldo rEiS dE aNdradE (aUXiliar 
dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021. ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 690636
Portaria: 4582/2021 objetivo: Participar de palestra sobre lavratura 
e Tramitações de autos de infrações. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: GarrafÃo do NorTE/Pa destino: caPiTÃo PoÇo/
Pa Servidor: 5885884/ raiMUNdo EliNaldo alVES corrEa (TÉcNico 
aGrÍcola) / 1,5 diária / 03/08/2021 a 04/08/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690519
Portaria: 4581/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nas proxi-
midades do evento agropecuário. O Evento ocorrerá no final de semana, e 
fica distante da sede do município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: PiÇarra/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 5943104/
JoSÉ Maria da SilVa MiraNda (TÉcNico aGrÍcola) 2,5 diáriaS / 
13/08/2021 a 15/08/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690512

Portaria: 4577/2021 objetivo: realizar a busca de inadimplentes em 
Propriedades rurais no Município de Mojuí dos campos para cumprimen-
to das metas do programa sanitário da febre aftosa referente a Etapa 
de Maio de 2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 54197572/ So-
loN PESSoa GodiNHo JUNior (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 
09/08/2021 a 13/08/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690469
Portaria: 4576/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
BElTErra,PraiNHa,MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 14117/JUraNdir 
aNToNio SoUSa cHaGaS (fiScal dE dEfESa aGroPEcUária E florES-
Tal) / 2,5 diáriaS / 18/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690463
Portaria: 4579/2021 objetivo: dar apoio a ações para cumprimen-
to das metas de acordo com o Projeto de assistência a municípios sem 
fEa –Médico Veterinário no município de Pacajá.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: JacUNdá/Pa destino: PacaJá/Pa.Servi-
dor: 5915630/roMário GoNÇalVES PorTo (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador:  JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690473
Portaria: 4578/2021 objetivo: Realizar fiscalização móvel em torno do 
evento, 27º leilão comercial cooPEMar, em Novo repartimento e distrito 
de Maracajá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcU-
rUÍ/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 54185791/ lUTEro 
dE aNdradE oliVEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico 
VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 31/07/2021 a 02/08/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690471
Portaria: 4592/2021 objetivo: dar apoio ao atendimento a foco de 
aiE no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 54187187/MaciEl car-
ValHo araUJo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690585
Portaria: 4591/2021 objetivo: dar apoio na fiscalização em revendas 
que comercializam produtos farmacêuticos e biológicos de uso veteriná-
rio, em atendimento a denúncias feitas à adepara. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: MaraPa-
NiM, SÃo JoÃo da PoNTa/Pa Servidor: 55586137/ TaiaNa dE NaZa-
rE SoarES aiKaWa (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 26/08/2021 a 
27/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690578
Portaria: 4589/2021 objetivo: realizar e busca de inadimplente nos 
municipios de Marabá e itupiranga, georeferenciar propriedades, fazer vi-
sita em propriedades pre-cadastradas, abrir cadastros, promover educação 
sanitária. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: iTUPi-
raNGa/Pa destino: MaraBá/Pa.Servidor: 5365965/ MaNoEl PErEira 
dE SoUZa NUNES (aUXiliar dE caMPo)/ 4,5 diáriaS / 02/08/2021 a 
06/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690564
Portaria: 4590/2021 objetivo: conduzir reunião Técnica com servido-
res na Gerência regional de castanhal e ministrar capacitação Técnica 
para fiscalização de revendas de produtos de uso veterinário e padroni-
zação dos procedimentos técnicos. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 5869102/ 
HEriKa BiTTENcoUrT loBaTo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 16/08/2021 a 18/08/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690570
Portaria: 4587/2021 objetivo: Ministrar capacitação Técnica para fis-
calização de revendas de produtos de uso veterinário e padronização dos 
procedimentos técnicos. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 54185775/ adria-
No MarcoS dE carValHo Vilar (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) 
/ 0,5 diária / 18/08/2021 a 18/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 690549
Portaria: 4588/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nas proxi-
midades do evento agropecuário. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa 
Servidor: 57223651/ JocÉlia fErNaNdES E SilVa (MÉdico VETEriNá-
rio) / 2,5 diáriaS / 13/08/2021 a 15/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690555
Portaria: 4586/2021 objetivo: realizar a entrega de material de expe-
diente, covid, e de limpeza da UlSa em no itinga município de dom Eli-
seu. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do 
Pará/Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 6403724/GEdEoN raMoS da 
SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 diária /12/08/2021 a 12/08/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690543
Portaria: 4585/2021 objetivo: conduzir os servidores que irão com o 
desenvolver ação Preventiva e Educativa com intuito de reduzir a deman-
da de denúncias que culminam com a instauração de Processo adminis-
trativo disciplinar, Sindicância e fazer diligência, referente as denúncias 
encaminhadas a esta corregedoria. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SÃo doMiNGoS do araGUaia, SÃo 
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GEraldo do araGUaia/Pa Servidor: 57232250/ WilliaM cÉSar Soa-
rES loBaTo (MoToriSTa) / 5,5 diáriaS / 16/08/2021 a 21/08/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690537
Portaria: 4583/2021 objetivo: acompanhar atividades Técnicas e admi-
nistrativas das unidades locais de jurisdição da regional de capitão Poço 
e outras providenciam. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE, iriTUia, NoVa 
ESPEraNÇa do Piriá, oUrÉM, SaNTa Maria do Pará, SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa Servidor: 57201929 / PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda 
(GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordena-
dor: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690528
Portaria: 4584/2021 objetivo: realizar apoio administrativo relacionado 
à emissão de documentos, recadastramento e atendimento a produtores 
rurais. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPa-
NEMa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa/Pa Servidor: 57175279/MicHE-
lE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690533
Portaria: 4571/2021 objetivo: Participar de palestra sobre laVraTUra 
E TraMiTaÇÕES dE aUToS dE iNfraÇÕES a ser realizado em Marabá.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54181820/NiVEa PaUla aSSUN-
cao ZaNdoNadi (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 17/08/2021 a 
18/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690349
Portaria: 4567/2021 objetivo: realizar programação referente ao aco-
lhimento dos candidatos aprovados no 6º Processo Seletivo Simplificado 
da adEPará. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 57176268/Maria JoSE SaN-
ToS MElo da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 10,5 diáriaS / 
09/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690350
Portaria: 4573/2021 objetivo: Substituir servidor que estará de férias 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
PEiXE-Boi/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 54189780/
MadSoN aNToNio BUlHÕES caValcaNTE (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 
diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 690354
Portaria: 4572/2021 objetivo: Participar de palestra sobre laVraTUra 
E TraMiTaÇÕES dE aUToS dE iNfraÇÕES a ser realizado em Marabá.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iTUPiraNGa/Pa 
destino: MaraBá/Pa Servidor: 54187590/ JoSE dE ariMaTEia VirGiNio 
SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 17/08/2021 a 
18/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690352
Portaria: 4568/2021 objetivo: realizar programação referente ao aco-
lhimento dos candidatos aprovados no 6º Processo Seletivo Simplificado 
da adEPará. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 5861870/MaUro aUGUSTo fa-
dUl NEVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 10,5 diáriaS / 09/08/2021 a 
19/08/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690357
Portaria: 4574/2021 objetivo: Participar de Treinamento de Emissão e 
Tramitação de autos de infrações.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: PalESTiNa do Pará/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
54187758/ ValMir SiQUEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 1,5 diária / 17/08/2021 a 18/08/2021.ordenador: alEX faBia-
No dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690369
Portaria: 4569/2021 objetivo: realizar programação referente ao aco-
lhimento dos candidatos aprovados no 6º Processo Seletivo Simplificado 
da adEPará. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 57198212/aNa PaUla VilHENa 
BEcKMaN PiNHo (GErENTE) / 10,5 diáriaS / 09/08/2021 a 19/08/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690364
Portaria: 4556/2021 objetivo: realizar Plano de ação de contenção de 
um foco de raiva. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: TUcUrUÍ/Pa destino: iTUPiraNGa, crUZEiro do SUl/Pa Servidor: 
55586097/lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico aGrÍcola) / 14,5 
diáriaS / 09/08/2021 a 23/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 690313
Portaria: 4560/2021 objetivo: Participar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município de Ma-
rabá.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/
Pa. destino: MaraBá/Pa. Servidor: 57218065/ aNdrE rEalE SiMoES 
(GErENTE dE dEfESa aNiMal) / 4,5 diáriaS / 07/08/2021 a 11/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690306
Portaria:  4555/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: BEl-
TErra, PraiNHa, MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 54186934/NiValdo 
ESPiriTo SaNTo SarMENTo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 
diáriaS / 18/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 690308

Portaria: 4559/2021 objetivo: dar apoio ao atendimento a foco de aiE 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: Ja-
cUNdá/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará/Pa.Servidor: 5915630/roMário 
GoNÇalVES PorTo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 
13/08/2021 a 13/08/2021.ordenador:  JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690303
Portaria: 4562/2021 objetivo: realizar a Busca a inadimplentes de vaci-
nação contra febre aftosa no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa destino: roNdoN 
do Pará/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN carValHo GoMES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690329
Portaria: 4561/2021 Objetivo: Dar apoio na fiscalização das revendas 
agropecuárias de Bom Jesus do Tocantins, abel figueiredo e dom Eliseu, 
para cumprimento de metas do PPa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa. destino: aBEl fiGUEirEdo,BoM 
JESUS do TocaNTiNS,doM EliSEU/Pa. Servidor: 5960871/ EMilY dE Sá 
BoTElHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 09/08/2021 
a 12/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690323
Portaria: 4557/2021 objetivo: realizar busca de inadimplistes referen-
te a 1º etapa de vacinação contra febre aftosa, maio/2021. fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
cUMarU do NorTE, PaU d`arco/Pa Servidor: 54187010/ iZoMar dE 
JESUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 
a 20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690326
Portaria: 4563/2021 objetivo: Participar da capacitação com ênfase em 
febre aftosa e Equinos no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SoUrE/Pa destino: SaNTa crUZ do arari/Pa Servi-
dor: 6045515/daNiEllE SEaBra BriTo GUiMarÃES (GErENTE rEGio-
Nal) / 1,5 diária / 12/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690335
Portaria: 4564/2021 objetivo: realizar atendimento de foco de ane-
mia infecciosa Equina no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: JacUNdá/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará/Pa Servi-
dor: 57200249/JoSE cid alVES fErrEira NETo (MÉdico VETEriNário) 
/ 0,5 diária / 13/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 690337
Portaria: 4566/2021 objetivo: realizar programação referente ao aco-
lhimento dos candidatos aprovados no 6º Processo Seletivo Simplificado 
da adEPará. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BE-
lÉM/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 54187081/JorGE rEiS MarQUES 
JUNior (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 10,5 diáriaS / 09/08/2021 a 
19/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690345
Portaria: 4570/2021 objetivo: Participar de palestra sobre laVraTUra 
E TraMiTaÇÕES dE aUToS dE iNfraÇÕES a ser realizado em Marabá.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa 
destino: MaraBá/Pa Servidor: 54185774/dENilSoN liMa da SilVa (MÉ-
dico VETEriNário) / 1,5 diária / 17/08/2021 a 18/08/2021.ordenador. 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690346
Portaria: 4541/2021 objetivo: realizar aValiaÇÃo dE BENS rESidU-
aiS E iNSErViVEiS in loco.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino:  alTaMira, MaraBá, SÃo GEraldo do 
araGUaia, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 5950874/ Jair doS SaNToS BaHia 
(GErENTE) / 12,5 diáriaS / 09/08/2021 a 21/08/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690253
Portaria: 4542/2021 objetivo: realizar aValiaÇÃo dE BENS rESi-
dUaiS E iNSErViVEiS in loco. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, MaraBá, SÃo GEraldo 
do araGUaia, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 57188378/ dEoclEciaNo loPES 
diaS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 12,5 diáriaS / 09/08/2021 a 
21/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690256
Portaria: 4545/2021 objetivo: Participar de reunião ddiV, GEdV, entre-
gas de documentação oficial, busca e recebimento de material no almoxa-
rifado, busca e recebimento de Pneus para veículos motociclos, e outras 
providências no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 57201929 / PE-
dro JUlio PEdroSa dE MiraNda (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS 
/ 18/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 690257
Portaria 4543/2021 objetivo realizar aValiaÇÃo dE BENS rESidUaiS 
E iNSErViVEiS in loco.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, MaraBá, SÃo GEraldo do ara-
GUaia, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 57175964/ aNdrEa criSTiNa BriTo doS 
SaNToS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 12,5 diáriaS / 09/08/2021 a 
21/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690258
Portaria: 4553/2021 objetivo: dar assistência a ações para cumprimen-
to das metas de acordo com o Projeto de assistência a municípios sem fEa 
– Médico Veterinário no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: JacUNdá/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 57200249/
JoSE cid alVES fErrEira NETo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690283
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Portaria: 4548/2021 Objetivo: Coordenar as fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: 
BarcarENa,BUJarU,TailÂNdia/Pa Servidor: 5948648/MaNoEl PE-
rEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 10/08/2021 a 
13/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 690277
Portaria: 4549/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trân-
sito municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
aBaETETUBa/Pa destino: BarcarENa,BUJarU,TailÂNdia/Pa Servidor: 
54188832/ WElliToN doS SaNToS lEMoS (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 3,5 diáriaS / 10/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 690280
Portaria: 4550/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trân-
sito municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
aBaETETUBa/Pa destino:  BarcarENa,BUJarU,TailÂNdia/Pa Servidor: 
55588821/ faBio MaciEl fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
3,5 diáriaS / 10/08/2021 a 13/08/2021. ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 690289
Portaria:  4554/2021 objetivo: dar apoio no início e na continuidade 
do saneamento de focos de aiE nos municípios. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: TErra alTa/Pa destino: BraGaNÇa, 
TracUaTEUa/Pa Servidor: 54186951/idEValdo alVES coSTa (aUXiliar 
dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690295
Portaria 4558/2021 objetivo acompanhar e dar apoio à equipe de Be-
lém que realizará instalação do Pad.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: SÃo doMiN-
GoS do araGUaia/Pa Servidor: 6403722/ SaNdra PErEira da SilVa 
(GErENTE) / 1,5 diária / 18/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690299
Portaria: 4547/2021 Objetivo: Realizar as fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: BarcarENa,BUJarU,TailÂNdia/Pa. Servidor: 54189261/JoSE 
EdUardo fErNaNdES caValcaNTi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 
diáriaS / 10/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 690274
Portaria: 4552/2021 objetivo: dar continuidade ao saneamento de fo-
cos de aiE nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: BraGaNÇa, TracUaTEUa/
Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUSTo SoarES loPES (MÉdico VETE-
riNário) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 690276
Portaria: 4544/2021 objetivo: conduzir os servidores que irão realizar 
comissões de levantamentos de Patrimônios (inservíveis). fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTa-
Mira, MaraBá, SÃo GEraldo do araGUaia, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 
5905890/JoSUÉ doS SaNToS carValHo (MoToriSTa) / 12,5 diáriaS/ 
09/08/2021 a 21/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 690264
Portaria: 4551/2021 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em 
uma propriedade com lavoura da cultura de soja da safra 2020/2021, e 
realizar o cadastramento da referida propriedade. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: PraiNHa/Pa 
Servidor: 57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 3,5 diáriaS / 16/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 690268
Portaria: 4546/2021 objetivo: realizar planejamento e reunir com in-
dústrias para tratar sobre emissão de GTV nos municípios.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: iGara-
PÉ-aÇU,SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 54186915/Maria JoSE 
lENa corrÊa TaVarES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 16/08/2021 a 21/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 690267
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0579 /2021 – 09. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Técnico de 
Planejamento daNiEl fraNco coUTiNHo- Matrícula nº57175818/1, para 
responder pela coordenadoria de Planejamento/cPlaN, em virtude da ti-
tular encontrar-se em gozo de férias
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0580 /2021 – 09. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 20/09/2021 a 19/10/2021, a Extensionista 
Social ll EliSETE fErrEira doS SaNToS SilVa- Matrícula nº3179290/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Santa Barbara do Pará/
Escritório regional das ilhas, em virtude do titular encontrar-se em gozo 
de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0588 /2021 – 04. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas,
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar responsabilidades dos inscritos 
em “diversos responsáveis” de Suprimentos de fundos e diárias, conce-
didos nos Exercícios financeiros de 2014/2015/2017/2018/2019 e 2020, 
pelos Escritórios regionais de Marabá, Marajó e Santarém.
rESolVE: instaurar a comissão de Processo administrativo disciplinar 
– Pad, composta pelos empregados PaUlo aUGUSTo loBaTo da Sil-
Va-Extensionista rural l (coTEc), Maria dE NaZarÉ fiGUEira BraSil 
SalGado-ExtensionsitaSocialli (cPlaN), e GlaUBEr florÊNcio da 
cUNHa-Extensionista rural l (ESrEG.TocaNTiNS), para sob a presidência 
do primeiro, apurar rigorosamente ao fatos acima descritos, no prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data do início dos trabalhos, devendo a pre-
sente comissão ao final apresentar relatório circunstanciado e conclusivo a 
esta presidência para adoção de medidas legais pertinentes, assegurando 
ao empregado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0589 /2021 – 04. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c r i a r, comissão Paritária do Processo de demissão incentivada-Pdi 
da EMaTEr-Pará, composta pelos empregados abaixo relacionados:(PaE: 
2021/825129).

cliff PUGET EUlalio MaTricUla Nº 3178773/1 STafPa
JoSÉ aNdrÉ dE SoUSa MaTricUla -Nº 3173860/1 STafPa

roSa HElENa caMPoS dE MElo MaTricUla –Nº 5039100/1 STafPa
raiMUNdo NoNaTo da SilVEira riBEiro MaTricUla-Nº 3171833/1 STafPa
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa MaTricUla -Nº 57175456/1 EMaTEr-Pará

GaBriEl raMoS da SilVa YoUSSEf aroUS MaTricUla-Nº 5959696/1 EMaTEr-Pará
JorGE aUGUSTo MacEdo dE SoUZa MaTricUla-Nº 57210927/1 EMaTEr-Pará

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Protocolo: 690641

Portaria Nº 0599 /2021 – 10. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 11/08/2021, os efeitos da Portaria de nº 
0352/2019, que designou o Extensionista rural ii – Jaci PErEira da Sil-
VA- Matrícula nº 3179273/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe do 
Escritório local de Uruará/Escritório regional de altamira.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0601 /2021 – 10. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação à auxiliar de admi-
nistração–NElMa Maria SaNToS GoNÇalVES – Matrícula nº 3177203/1, 
a contar de 11.08.2021:
l- r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0501/2021, que designou 
para exercer a função Gratificada de Secretária da Assessoria de Comu-
nicação/aScoM;
il – r E M a N E J a r, da assessoria de comunicação/aScoM, para exercer 
suas funções no Núcleo de documentação e informação/coTEc.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 690666
Portaria Nº 0590 /2021 – 04. 08.2021

a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 02/08/2021 a 31/08/2021, o empregado 
JoSEliTo MEdEiroS raMoS- Matrícula nº57175878/1, para responder 
pela Chefia da Seção de Serviços Gráficos/COTEC, em virtude do titular 
encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0591 /2021 – 04. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Extensionista ru-
ral ll fraNciSco laÉrcio aMoriM dE MENEZES- Matrícula nº3179150/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Marapanim/Escritório Re-
gional de castanhal, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença 
Prêmio.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0592 /2021 – 04. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Extensionista 
rural l claUdE dE SoUZa ViEl- Matrícula nº80845672/1, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de Juruti/Escritório Regional de Santarém, 
em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias .
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
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Portaria Nº 0593 /2021 – 04. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Extensionista 
rural ll WaGNEr oliVEira dE JESUS- Matrícula nº 57174815/1, para res-
ponder pela Chefia do Escritório Local de Medicilândia/Escritório Regional 
de altamira, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias .
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0594 /2021 – 04. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Extensionista 
rural l ElcioNE BarBoSa doS SaNToS- Matrícula nº55585916/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Pau D’Arco/Escritório Regional 
de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
férias .
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0595 /2021 – 04. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o auxiliar de 
administração iSaac ViEira roMário- Matrícula nº3174611/2, para res-
ponder pela Chefia da Seção de Prestação de Contas/COAFI, em virtude da 
titular encontrar-se em gozo de férias .
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 690661

.

.

coNtrato
.

coNtrato de LocaÇÃo:
Nº 035/2021

data de assinatura: 01/08/2021
Vigência: 01/08/2021 à 31/07/2022
objeto: o presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na 
avenida João Paulo ii, nº 549, centro, cEP: 68702-050 onde funcionará 
o Escritório regional da EMaTEr-Pará no município de capanema, Estado 
do Pará.
dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1491 – agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura
ProJETo aTiVidadE: 2070008711c – Prestação de Serviços de aTEr
ElEMENTo dE dESPESa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
física
foNTE: 0101 – Tesouro do Estado
Valor Mensal: 1.500,000 (Hum mil e quinhentos reais)
locador: MaNoEl dE MoUra MENdES NETo
locatária: EMaTEr/Pará
ordenadora: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 690311

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 134/2021;BENEficiário:JoSÉ EdNaldo 
MaToS PErEira;MaTrÍcUla: 57210193/ 1;fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa 
rUral ii;oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaS TÉcNicaS Para ElaBoraÇÃo 
doS PlaNoS ProdUTiVoS daS ProPriEdadES cadaSTradaS No TS E 
aPTaS Para aTENdiMENTo dE aTEr, TENdo coMo BaSE o MUNicÍPio 
dE alTaMira;PErÍodo:16 À 27/08/2021;Nº dE diáriaS:09(NoVE) diá-
riaS;dESTiNo: alTaMira;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio 
GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 690514
Portaria de diaria Nº 132/2021;BENEficiário:Mario GoMES da 
SilVa;MaTrÍcUla: 54196329/1;fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral ii;oB-
JETiVo: rEaliZar ViSiTaS TÉcNicaS Para ElaBoraÇÃo doS PlaNoS 
ProdUTiVoS daS ProPriEdadES cadaSTradaS No TS E aPTaS Para 
aTENdiMENTo dE aTEr, TENdo coMo BaSE o MUNicÍPio dE alTaMi-
ra;PErÍodo:16 À 27/08/2021;Nº dE diáriaS:09(NoVE) diáriaS;dES-
TiNo: alTaMira;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇal-
VES do r. JUNior.

Protocolo: 690348
Portaria de diaria Nº 131/2021;BENEficiário:JoSiE HElEN 
oliVEira fErrEira;MaTrÍcUla: 97571319/2;fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa 
rUral i;oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaS TÉcNicaS Para ElaBoraÇÃo 
doS PlaNoS ProdUTiVoS daS ProPriEdadES cadaSTradaS No TS E 
aPTaS Para aTENdiMENTo dE aTEr, TENdo coMo BaSE o MUNicÍPio 
dE alTaMira;PErÍodo:16 À 27/08/2021;Nº dE diáriaS:09(NoVE) diá-
riaS;dESTiNo: alTaMira;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio 
GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 690339
Portaria de diaria Nº 133/2021;BENEficiário:KEMErSoN oli-
VEira da SilVa;MaTrÍcUla: 5936409/2;fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rU-
ral ii;oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaS TÉcNicaS Para ElaBoraÇÃo 
doS PlaNoS ProdUTiVoS daS ProPriEdadES cadaSTradaS No TS E 
aPTaS Para aTENdiMENTo dE aTEr, TENdo coMo BaSE o MUNicÍPio 
dE alTaMira;PErÍodo:16 À 27/08/2021;Nº dE diáriaS:09(NoVE) diá-
riaS;dESTiNo: alTaMira;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio 
GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 690367
Portaria de diaria Nº 130/2021;BENEficiário:JoSÉ fErrEira 
diaS;MaTrÍcUla: 55585977/1;fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral i;oB-
JETiVo: rEaliZar ViSiTaS TÉcNicaS Para ElaBoraÇÃo doS PlaNoS 
ProdUTiVoS daS ProPriEdadES cadaSTradaS No TS E aPTaS Para 

aTENdiMENTo dE aTEr, TENdo coMo BaSE o MUNicÍPio dE alTaMi-
ra;PErÍodo:16 À 27/08/2021;Nº dE diáriaS:09(NoVE) diáriaS;dES-
TiNo: alTaMira;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇal-
VES do r. JUNior.

Protocolo: 690278
Portaria de diaria Nº 129/2021;BENEficiário:ErcilENE dE 
caSSia fErrEira rodriGUES;MaTrÍcUla: 5956015/ 1;fUNÇÃo:EX-
TENSioNiSTa rUral i;oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaS TÉcNicaS Para 
ElaBoraÇÃo doS PlaNoS ProdUTiVoS daS ProPriEdadES cadaS-
TradaS No TS E aPTaS Para aTENdiMENTo dE aTEr, TENdo coMo 
BaSE o MUNicÍPio dE alTaMira;PErÍodo:16 À 27/08/2021;Nº dE di-
áriaS:09(NoVE) diáriaS;dESTiNo: alTaMira;ordENador dE dESPE-
Sa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 690255

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 0563/2021 – 02.08.2021, PUBLicada 

No doe Nº 34.658 de 04.08.2021
r E V o G a r, a contar de 03/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0467/2019, que designou o Extensionista rural l HENriQUE JoSÉ fEr-
RO CRISTO- Matrícula nº 5035880/1, para exercer a Função Gratificada 
de chefe do Escritório local de irituia/Escritório regional de São Miguel 
do Guamá.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
TorNar SEM EfEiTo

Portaria Nº 0562/2021 – 02.08.2021, PUBLicada 
No doe Nº 34.658 de 04.08.2021

adotar as seguintes Medidas administrativas em relação o Extensio-
nista rural l, Engº- agrônomo EMErSoN PiNHEiro PENHa–Matrícula 
nº57211149/1, a contar de 03.08.2021:
i – T r a N S f E r i r, do Escritório local de ananindeua/Escritório regio-
nal das ilhas, para exercer suas funções Escritório local de irituia/Escritó-
rio regional de São Miguel do Guamá;.
II – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escri-
tório local de irituia/Escritório regional de São Miguel do Guamá.

Protocolo: 690524
..

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 062/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução dos contratos:
rESolVE:
 designar os servidores Ellen Tatiane de oliveira Queiroz, agente adminis-
trativo, matrícula Nº 5898179, como fiscal e Marcelo Teixeira Pinto, ma-
trícula 5892222, como suplente de fiscal, do Contrato Administrativo Nº 
08/2021 firmado com a empresa COMERCIAL JR EIRELI, com vigência de 
20/07/2021 à 20/07/2022.
  os efeitos desta portaria retroagem ao dia 20/07/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 04 de agosto de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 690488

coNtrato
.

coNtrato: 008
Exercício: 2021
Processo 2021/234286
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
alimentos de Uso comum para o período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: artigo 29, inciso ii, da lei n° 13.303/2016.
Valor Total: r$ 8.426,00
data da assinatura: 20/07/2021
Vigência: 20/07/2021 a 20/07/2022
orçamento:
Unidade orçamentária: 580201
fonte de recursos: 0261000000
Programa: 23122129783380000
Natureza: 33.90.30 – Material de consumo
Sub elemento: 33.90.30.07 – Gêneros alimentícios
contratado: coMErcial Jr EirEli
cNPJ: 10.459.614/0001-90
Endereço: avenida duque de caxias, n° 1203 letra B, Bairro do Marco
cEP: 66093-029 – Belém/Pa
ordenador: JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 690474
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2021/234286
recoNHeÇo a dispensa de licitação nº 01/2021 para contratação da 
empresa coMErcial Jr EirEli (cNPJ: 10.459.614/0001-80), com sede 
na av. duque de caxias n°1203B, Bairro Marco Belém/Pa, cEP nº 66093-
029, no valor global de r$8.426,00 (oito mil quatrocentos e vinte e seis 
reais), referente ao fornecimento de alimentos de uso comum para o perí-
odo de 12(doze) meses, nos termos do artigo 29, inciso ii, da lei federal 
nº 13.303/2016.
os recursos orçamentários necessários para atender à despesa acima 
mencionada constarão conforme a seguir especificado:

Unidade orçamentária 58201
fontes de recurso 0261000000

Programa de Trabalho 23122129783380000
Natureza de despesa 33.90.30 – Material de consumo

Sub-elemento 33.90.30.07 – Gêneros alimentícios

Belém, 20 de julho de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 690479

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2021/234286
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 

Nº 01/2021
Na forma da legislação vigente e na qualidade de autoridade superior, ra-
Tifico a dispensa de licitação, em conformidade com os documentos que 
instruem o respectivo processo, para contratação dos referidos serviços. 
Publique-se.
Belém (Pa), 20 de julho de 2021.
José Antônio Scaff Filho
dirETor PrESidENTE
cEaSa/Pa

Protocolo: 690486

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1215/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 02 de aGosto de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da 
lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 053/2021-cSiNd, de 
02/08/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
TErEZa criSTiNa dE SoUZa frEiTaS da crUZ, Mat. nº. 54191363/2, 
Téc. em Gestão Pública; roBErTa GoNÇalVES PErEira iKEda, Mat. nº. 
57175644/1, Téc. em Gestão de Meio ambiente; e, MaNoEl criSTiNo do 
rEGo, Mat. nº. 5495369/1, Téc. em Gestão de Meio ambiente; para, sob 
a presidência da primeira, dar continuidade, no prazo de 30 (trinta) dias, 
aos trabalhos de apuração em Sindicância disciplinar instaurada através da 
PorTaria Nº. 906/2019-GaB/corrEG, de 19/06/2019, publicada no doE 
nº. 33901 de 24/06/2019, aditada pela PorTaria Nº. 1257/2019-GaB/
corrEG, de 19/08/2019, publicada no doE nº. 33956 de 20/08/2019, 
e último ato, prorrogação pela PorTaria Nº. 0941/2021-GaB/corrEG, 
de 24/06/2021, publicada no doE nº. 34625 de 01/07/2021, referente 
aos fatos de que tratam os Processos nº. 2018/0000001727 e nº. 
2018/0000015996.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 687293

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01249/2021-GaB/seMas, de 09/08/2021
Servidor: cESar aUGUSTo roMao dE SoUZa
cargo: Secretário de diretoria
Matrícula: 57216659/2
i – dESiGNar, o servidor para responder pela Gerência de Protocolo e 
atendimento - GEPaT, a contar de 04/08/2021, até ulterior deliberação.

iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos, a contar de 04/08/2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 690561

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01259/2021 - 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° 
2021/624501-SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 079/2021-SEMAS/PA, 
celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE-
SEMaS/Pa e Empresa laYoUT MÓVEiS Para EScriTÓrio lTda EPP, os 
servidores: Wilson Rocha Martins, matrícula nº 57201901/1, como fiscal 
Titular, e cledenilson Garcia de almeida, matrícula nº 5931774/1, 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, 09 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 690317

errata
.

errata de coNtrato
N° do contrato: 078/2021-seMas/Pa, celebrado com a empresa Ma-
NUPa coMÉrcio, EXPorTaÇÃo, iMPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS E VEÍ-
cUloS adaPTadoS EirEli
data da Publicação: 10/08/2021
N° da Publicação: 689972
oNde se LÊ: cNPJ/Mf nº 03.93.776/00087-87
Leia-se: cNPJ/Mf nº 03.093.776/0007-87

Protocolo: 690600

coNtrato
coNtrato: 079/2021-seMas/Pa

Pae 2021/624501
Objeto: Fornecimento de mobiliário (Uma Poltrona fixa e um sofá der três 
lugares)
Valor Total: r$ 9.510,00 (Nove mil quinhentos e dez reais.)
Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022
assinatura: 06/08/2021
dotação orçamentaria:UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES 278338; 
foNTE 0116 fEMa; ElEMENTo: 449052; PlaNo iNTErNo: 4120008338E
contratado: laYoUT MÓVEiS Para EScriTÓrio lTda EPP (cNPJ 
02.604.236/0001-62)
Endereço: rua antônio Zanini, nº 387, Bairro de São José, caxias do Sul/
rS, cEP: 95.041-070
ordenador: HUGo YUTaKa SUENaGa - Secretario de Estado do Meio am-
biente e Sustentabilidade, E.E

Protocolo: 690400

diÁria
.

Portaria Nº 1268/2021 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2021.
objetivo: Participar de reunião sobre licenciamento ambiental na SEMad.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 11/08/2021 – ½ diária.
Servidores:
- 5946009/1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS - (Secretário adjunto de Ges-
tão e reg. ambiental)
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES – (diretor)
- 5936371/3 - roSa Maria da lUZ MENdES- (coordenadora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 690484
Portaria Nº 1254/2021 - 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 722407/2021 e o teor do Me-
morando n° 85/2021 GEaGro-SEMaS;
rESolVE:
i – incluir na PorTaria Nº 1025/2021-GaB/SEMaS de 07/07/2021, 
publicada no doE Nº 34.661 do dia 06/08/2021, o servidor JoElcio 
SoSiNHo caScaES, Matrícula n° 57194272/1, ocupante do cargo de 
Motorista, com o objetivo de conduzir veículo oficial.
Belém, 09 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 689885
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Portaria Nº 1246/2021- GaB/seMas 06 de aGosto de 2021.
Objetivo: Conduzir veículo oficial.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: itaituba/Pa
Período: 04/08 a 06/08/2021 – 02 e ½ diárias
Servidor:
- 57176223/ 1 - aNdErSoN BarroS MENdoNÇa – (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 689950
Portaria Nº 1182/2021 - GaB/seMas 29 de JULHo de 2021.

Objetivo: Realizar ação de fiscalização dos bens apreendidos, no Município 
citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ipixuna do Pará/Pa
Período: 28/07 a 31/07/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5959969/1 - JoSE GoMES dE MElo JUNior – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954945/1 - BrUNo friaS caraciolo – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954910/1 - YaSMiM dE aNdradE raMoS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 686703
Portaria Nº 1260/2021 - GaB/seMas 09 de aGosto de 2021.
objetivo: Participar do i Encontro do Povo Tenetehara (Tembé e Guajaja-
ra), na aldeia São Pedro/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
Servidores:
- 8001329/4 - HaYdEE Marcia dE SoUZa MariNHo - (diretor)
- 57175332/1 - cElio JoSE PErEira da coSTa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5654807/1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 690231

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo 146190 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
MaNoEl lUciValdo da SilVa riBEiro
ENd: raMal do coco ii, Pa-415, VT X aTM - ZoNa rUral.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MANOEL LUCIVALDO DA 
SILVA RIBEIRO, CPF: 658.900.512-53, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 1352/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-04-00161 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
11,53 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146191 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
WallYSoN MarTiNS GoNÇalVES PErEira
ENd: rod. TraNSaMaZoNica Br 230, ViciNal SÃo VicENTE KM 294, 
SUl.
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) WALLYSON MARTINS 
GONÇALVES PEREIRA, CPF: 068.383.221-29, notificado de acordo com o 
auto do Processo infracional Nº 3816/2021, no qual consta o auto de in-
fração aUT-2-S/21-01-00341 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, 
por desmatar 64,84 hectares de vegetação nativa,objeto de especial pre-
servação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 146192 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
MarcUS ViNiciUS SaNTaNa PaSSoS
ENd: ViciNal loNTrÃo, KM 65, S/N, GlEBa PacaJá - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARCUS VINICIUS SAN-
TANA PASSOS, CPF: 032.029.561-32, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 3848/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00278 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
44,03 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146194 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
diEGo NaSciMENTo liMa
ENd: rUa daS coMUNicaÇÕES, 13 - J. ParaNa.
cEP: 68.365-000 - aNaPU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) DIEGO NASCIMENTO 
LIMA, CPF: 021.514.012-51, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 6134/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00244 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
28,77 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146195 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
roNaldo MalTa laUdarES
ENd: aV. ViNTE E doiS dE MarÇo, S/N .
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) RONALDO MALTA LAU-
DARES, CPF: 092.134.651-49, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 6440/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00347 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 17,7893 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146196 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
SEBaSTiÃo SoarES da SilVa
ENd: rod. TraNSaMaZoNica, ViciNal PaKSSaMBa - ZoNa rUral.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) SEBASTIÃO SOARES DA 
SILVA, CPF: 365.999.992-04, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1338/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-04-00159 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
7,66 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146198 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ValNicE MoTa MoNTEiro
ENd: coMUNidadE PoÇo BraNco, aSSENTaMENTo Pa-TaPEra VElHa.
cEP: 68.100-000 - SaNTarÉM - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) VALNICE MOTA MON-
TEIRO, CPF: 719.667.572-04, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2573/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
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2-S/20-04-00159 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
1,559 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146198 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ValNicE MoTa MoNTEiro
ENd: coMUNidadE PoÇo BraNco, aSSENTaMENTo Pa-TaPEra VElHa.
cEP: 68.100-000 - SaNTarÉM - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) VALNICE MOTA MON-
TEIRO, CPF: 719.667.572-04, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2573/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-04-00159 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
1,559 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146202 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Milca da SilVa MENdES
ENd: faZENda JErUSalÉM S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MILCA DA SILVA MEN-
DES, CPF: 029.817.752-86, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 1917/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00555 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
56,01 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. o (a) au-
tuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto 
no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notificação, 
podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento ao 
disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146211 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Milca da SilVa MENdES
ENd: faZENda JErUSalÉM S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) TANIA VANESSA VERNE-
CH VIETMEIER, CPF: 037.615.082-39, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 2433/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00138 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
50,73 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146370  GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ValdEMar BaTiSTa da cUNHa
ENd: faZENda Vai QUEM  PrEciSa, ViciNal do iriri KM 84 rEGiÃo 
calUMBi.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) VALDEMAR BATISTA DA 
CUNHA, CPF: 377.393.011-91, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1042/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00327 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
181,98 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.

o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146371 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aNToNio HENriQUES dE SoUZa
ENd: GlEBa SaMaUMa, rodoVia TraNSaGariMPEira - ZoNa rUral.
cEP: 68.189-000 - iTaiTUBa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ANTONIO HENRIQUES 
DE SOUZA, CPF: 100.578.463-91, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 2435/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00690 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
91 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do 
Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental compe-
tente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto fede-
ral Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146422 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
GilMar alVES MENdoNÇa
ENd: rod. TraNSaMaZÔNica KM 45, coBra cHoca a 50 KM - ZoNa 
rUral.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor GILMAR ALVES MENDONÇA, CPF: 
839.857.781-91, notificada de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 871/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00590/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 0,34 hectares 
de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl),dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146423 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
UidaMarQUES rodriGUES VaZ
ENd: KM 45 TraVESSÃo coBra cHoca, ENTra 35 KM dE TraVESSÃo Na 
VolTa GraNdE do XiNGU.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) UIDAMARQUES RODRI-
GUES VAZ, CPF: 223.016.152-00, notificada de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 870/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-09-00600/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 0,49 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reser-
va legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da 
autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando 
o art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146424 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
raiMUNdo dE criSTo cUNHa
ENd: coMUNidadE PoNTiNHa S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) RAIMUNDO DE CRISTO 
CUNHA, CPF: 892.203.072-00, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1840/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00921/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 0,51 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 146426 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
fraNciSco GilMar cardoSo
ENd: coMUNidadE MaMiá - ZoNa rUral
cEP: 68.210-000 - cUrUá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) FRANCISCO GILMAR CAR-
DOSO, CPF: 701.818.142-93, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2532/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-01006/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 4,80 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da 
autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando 
o art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146427 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Kaio foNTES MoUra
ENd: aPa TriUNfo do XiNGU - ZoNa rUral.
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
 Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) KAIO FONTES MOU-
RA, CPF: 044.264.042-07, notificada de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 1095/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00710/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 163,44 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146429 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JardE JoSÉ TEiXEira cHaVES
ENd: coMUNidadE Vila BoM JESUS S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JARDE JOSÉ TEIXEIRA 
CHAVES, CPF: 731.140.222-00, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1401/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00409/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 14,84 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146430 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MaNoEl EZEQUiEl rEZENdE BarroS
ENd: coMUNidadE Vila BoM JESUS S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MANOEL EZEQUIEL RE-
ZENDE BARROS, CPF: 334.511.842-49, notificada de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 1099/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00328/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 0,42 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146431 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JaNio loPES MoTa
ENd: faZENda laGoa da aNTa - rodoVia Br 163, KM 971, MarGEM dirEiTa, 
SENTido cUiaBá-SaNTarÉM, adENTraNdo 17 KM dE fUNdo - ZoNa rUral.
cEP: 68.379-200 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JANIO LOPES MOTA, CPF: 
005.461.521-63, notificada de acordo com o auto do Processo Infracional 

Nº 3100/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-01121/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 19,25 hectares 
de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl),dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146432 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MoNTaNa iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS lTda- aPP
ENd: rUa doS iMiGraNTES Nº 21.
cEP: 68.632-000 - UliaNÓPoliS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o empreendimento MONTANA INDUSTRIA 
E coMErcio dE MadEiraS lTda - aPP, cNPJ 12.958.201/0002-66 no-
tificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 8432/2018, no 
qual consta o auto de infração 7001/10492/2018/GEflor, lavrado na 
sede desta Secretaria, por deixar de atender as exigências legais quando 
devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo 
concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de 
controle para cessar a degradação ambiental. contrariando o art. 80, do 
decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146433 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Elio MENdES da SilVa
ENd: faZENda ProGrESSo S/N , caSa - ZoNa rUral.
cEP: 68.398-000 - cUMarU do NorTE - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) ELIO MENDES DA SILVA, CPF: 
651.187.401-00 , notificada de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2514/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-01100/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,91 hectares 
de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl),dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 43, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146435 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MUriEl PalHa dE alMEida
ENd: aV. aNToNio MarQUES riBEiro, 444 - Solar daS áGUaS.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MURIEL PALHA DE ALMEIDA , CPF: 
073.267.335-62, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 37772/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00813/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 5,58 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção em área considerada de preservação 
permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146438 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JaNio loPES MoTa
ENd: faZENda laGoa da aNTa - rodoVia Br 163, KM 971, MarGEM 
dirEiTa, SENTido cUiaBá-SaNTarÉM, adENTraNdo 17 KM dE fUNdo 
- ZoNa rUral.
cEP: 68.379-200 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor JANIO LOPES MOTA, CPF: 
005.461.521-63, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2807/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-01118/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 113,6 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção em área considerada de preservação 
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permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146472 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
BalTaZar BElcHior doS rEiS
ENd: Vc JoSÉ doS PaSSoS, 390, cHacara BacUri - ZoNa rUral.
cEP: 68.555-001 - XiNGUara- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) BALTAZAR BELCHIOR DOS 
REIS, CPF: 081.460.711-04, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 29022/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00718 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
19,32 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146473 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoSÉ ricardo Polidoro
ENd: rUa MaNoEl UMBUZEiro 2099 - fUNdoS - cENTro.
cEP: 68.371-271 - alTaMira- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JOSÉ RICARDO POLIDO-
RO, CPF: 138.158.108-09, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 13099/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-04-00304 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
14,21 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146475 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Maria do carMo da coSTa NaSciMENTo
ENd: TraVESSa JoÃo SoarES, Nº 26, Qd. 25, lT 06 - NoVa coNQUiSTa.
cEP: 68.458-000 - TUcUrUi - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA DO CARMO DA 
COSTA NASCIMENTO, CPF: 498.649.393-00, notificado de acordo com o 
auto do Processo infracional Nº 5443/2021, no qual consta o auto de in-
fração aUT-2-S/21-01-00309 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, 
por desmatar 0,7636 hectares de vegetação nativa,objeto de especial pre-
servação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146476 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Maria PaTricia SoUSa fErrEira
ENd: rUa TrEZE, N] 638 - cidadE NoVa.
cEP: 68.515-000 - ParaUaPEBaS- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA PATRICIA SOUSA 
FERREIRA, CPF: 004.462.682-75, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 13584/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-04-00402 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
5,48 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.

o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146477 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoSESiTo SaNToS dE JESUS
ENd: rM do JUarEZ, 21 Pa - cacHoEira PrETa - ZoNa rUral.
cEP: 68.523-000 - cUrioNoPoliS- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JOSESITO SANTOS DE 
JESUS, CPF: 378.361.702-25, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1063/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00477 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
23,23 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146487 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ESEQUiaS GUEdES SaraiVa
ENd: rodoVia Pa 254, Nº 272 - faZENda MoMBaÇa, Vila SÃo PaUlo.
cEP: 68.456-110 -  TUcUrUi - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ESEQUIAS GUEDES SA-
RAIVA, CPF: 205.313.202-78, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 36655/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00968 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
7,47 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146490 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
GEorGE GrESSE da SilVa
ENd: rM do GrESSEN, 15 faZENda do GrESSEN - Vila SaNTa lUcia.
cEP: 68.638-000 -  roNdoN do Pará  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) GEORGE GRESSE DA 
SILVA, CPF: 269.399.162-53, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2564/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00157 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
14,67 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146491 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
GEorGE GrESSE da SilVa
ENd: rM do GrESSEN, 15 faZENda do GrESSEN - Vila SaNTa lUcia.
cEP: 68.638-000 -  roNdoN do Pará  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) GEORGE GRESSE DA 
SILVA, CPF: 269.399.162-53, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2453/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00148 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
14,85 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 146498 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
JoSE aGriPiNo da SilVa
ENd: rM laGoa daS coBraS, 10, SiTio SaNTa riTa - BEira rio.
cEP: 68.625-001 -  ParaGoMiNaS  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JOSE AGRIPINO DA SIL-
VA, CPF: 328.912.452-53, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35279/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00603 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
9,35 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146500 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aUricElia PErEira SaNToS
ENd: rod.TraSaM. KM 258, SENT. MaB X aTM Vic. adao P.a rio 
cUrUrUi, NUclEo B loTE 41 KM 70.
cEP: 68.485-000 -  PacaJa  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) AURICELIA PEREIRA 
SANTOS, CPF: 847.760.722-20, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 8941/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00339 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
3,66 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146502 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aUriNETE PiNTo da SilVa
ENd: Br 230, ViciNal do adÃo a 50 KM da faiXa, S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 -  PacaJa  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) AURINETE PINTO DA 
SILVA, CPF: 980.975.802-25, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 8937/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00337 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
39,06 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146503 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MarcUS ViNiciUS SaNTaNa PaSSoS
ENd: ViciNal loNTrÃo, KM 65, GlEBa PacaJá - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 -  PacaJa  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARCUS VINICIUS SAN-
TaNa PaSSoS, cPf:032.029.561-32, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 6757/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00358 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
106,22 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 146504 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
PEdro MarcoS da SilVa
ENd: faZENda Boa ViSTa - loTE 116 - GlEBa BacaJai
cEP: 68.360-000 -  SENador JoSÉ Porfirio  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) PEDRO MARCOS DA SIL-
VA, CPF: 533.087.271-53, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 10769/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00535 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
85,09 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146506 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aNToNia MoTa carValHo
ENd: raMal do ZÉ liMa, N 30, Vila iTaTa.
cEP: 68.360-000 -  SENador JoSÉ Porfirio  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ANTONIA MOTA CARVA-
LHO, CPF: 595.062.452-15, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 10360/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-03-00246 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
3,9842 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146507 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoaQUiM NETo doS rEiS
ENd: Br 230 ViciNal do adÃo KM 40
cEP: 68.485-000 -  PacaJá  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JOAQUIM NETO DOS 
REIS, CPF: 292.274.532-53, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 6410/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00297 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
11,06 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146508 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdilEUZa SaraiVa dE SoUZa
ENd: ViciNal NaZarÉ, Nº 38, Vila NaZarÉ.
cEP: 68.485-000 -  PacaJá  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDILEUZA SARAIVA DE 
SOUZA, CPF: 716.061.902-10, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 11716/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-04-00265 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
5,5320 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 690540
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torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação do contrato n° 078/2020-seMas.
Pa, publicada no doE n° 34.664 de 10.08.2021, sob o protocolo 690034.

Protocolo: 690373
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da 

BiodiVersidade do estado ideFLor-Bio
Portaria Nº. 401 de 10 de aGosto de 2021

designa comissão de Fiscalização de contrato administrativo
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual de 15 de 
janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de janeiro de 2019.
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 Administrati-
vos 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 fiscais do contrato 
nº 07/2021 da Empresa ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, 
a contar da data de assinatura do contrato:

coMiSSÃo MaTrÍcUla
Ericka do Socorro de lima Barbosa do Nascimento 57176321/5

Thiago Pacheco de oliveira 5953392
Marco antônio de campos costa 5947912

art. 2º. São atribuições dos fiscais do contrato que compõe a comissão:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iV - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
Vi - 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 Gestão administra-
tiva e financeira - daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 690598
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da 
BiodiVersidade do estado ideFLor-Bio

Portaria Nº. 402 de 10 de aGosto de 2021
Designa fiscalização de Contrato Administrativo
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual de 15 de 
janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de janeiro de 2019.
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 Administrati-
vos 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 fiscais do contrato 
nº 08/2021 da Empresa EXaTa coNSTrUTora lTda, a contar da data de 
assinatura do contrato:

SErVidor PErfil MaTrÍcUla
Ericka do Socorro de lima Barbosa do 

Nascimento fiScal 57176321/5

Thiago Pacheco de oliveira SUPlENTE 5953392

art. 2º. São atribuições dos fiscais do contrato que compõe a comissão:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato;
iV - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
Vi - apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do con-
trato.
art. 3º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de Gestão administra-
tiva e financeira - daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 690601

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato N° 25/2016
ParTES: idEflor-Bio E a EMPrESa SYSTEMScoPY lTda
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a prorrogação contratual por 
um período de 12 (doze) meses, o qual se encerrará em 12/08/2021 tendo 
como nova vigência a partir de 12/08/2021 a 11/08/2022, para atender às 
necessidades do coNTraTaNTE.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a celebração do presente termo aditivo para 
ajuste da vigência considerando a importância da consecução dos serviços 
prestados de locação de equipamentos multifuncional fotocopiadora/im-
pressora de interesse do coNTraTaNTE.
daTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 798338 fonte: 0656006356, 
0316004409 e 0656002156; Elemento de despesa: 33.90.39.
aSSiNaTUra: 06/08/2021.
cláUSUlaS MaNTidaS: as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato originário deste termo aditivo permanecem vigentes e inalteradas.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
coNTraTaNTE

Protocolo: 690717
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato N° 01/2020

ParTES: idEflor-Bio E a EMPrESa NorTE TUriSMo lTda EPP
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a prorrogação contratual por 
um período de 12 (doze) meses, o qual se encerrará em 17/08/2021 tendo 
como nova vigência a partir de 18/08/2021 a 17/08/2022, para atender às 
necessidades do coNTraTaNTE.
JUSTificaTiVa: Para continuidade da prestação de serviço continuado de 
cotação, reserva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, cancela-
mento, reembolso e entrega de bilhetes de passagens terrestres (rodo-
viárias intermunicipais e interestaduais), fluviais (intermunicipais) e de 
passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atendimento das ne-
cessidades do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará – idEflor-Bio.
daTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 8364, 8365, 8370, 8780, 8781, 8338 E 
8887; fonte: 0661 e 0656; Elemento de despesa: 33.90.33.
aSSiNaTUra: 06/08/2021.
cláUSUlaS MaNTidaS: as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato originário deste termo aditivo permanecem vigentes e inalteradas.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
coNTraTaNTE

Protocolo: 690715

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 08/2021
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa especializa-
da para fornecimento de material de construção civil, produtos indispensá-
veis para a instalação dos barracões e sementeiras, estruturas anexas aos 
viveiros florestais, necessárias à realização de atividades de produção de 
mudas frutíferas e/ou florestais, para fins de recomposição florestal, con-
forme especificação no anexo I - Termo de Referência do Edital.
Entrega do Edital: 11/08/2021
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 26/08/2021
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane andrade Terra

Protocolo: 690640
Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 07/2021
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa especiali-
zada para fornecimento de material elétrico, produtos indispensáveis para 
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a execução da etapa de bombeamento (captação e distribuição) de água 
utilizada no sistema de irrigação dos viveiros de mudas do idEflor-Bio, 
para fins de recomposição florestal, conforme especificação no anexo I - 
Termo de referência do Edital.
Entrega do Edital: 11/08/2021
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 24/08/2021
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 690454

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

a Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 
33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada no bojo do Pregão Eletrônico n° 05/ 2021- idEflor-Bio (Processo 
nº 2021/511902) objeto contratação de empresa especializada para for-
necimento de material hidráulico, produtos indispensáveis para montagem 
e instalação do sistema de captação e distribuição de água (externo) para 
funcionamento do sistema de irrigação do viveiro (interior), necessária à 
realização de atividades de produção de mudas frutíferas e/ou florestais, 
para fins de recomposição florestal, conforme especificação no anexo I - 
Termo de referência do Edital. decide Homologar o aludido certame, efetu-
ado sob o critério Menor Preço por item, em favor das seguintes licitantes 
vencedoras, relacionadas em epigrafe abaixo:
1-EMPrESa J. E. dE oliVEira rodriGUES – cNPJ: 17.142.432/0001-30 
- itens 3, 7, 11,12,13,16 E 18. Valor: r$ 13.907,30.
2- EMPrESa BraSidaS EirEli – cNPJ: 20.483.193/0001-96 - itens - 2, 5, 
6, 17, 19, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 38 E 40). Valor: r$ 4.496,86.
3- EMPrESa SiSTEMiNaS lTda cNPJ: 23.481.297/0001-50 – item 24. Va-
lor: r$ 9.699,00.
4 - EMPrESa doUGlaS cordEiro EirEli cNPJ: 27.176.482/0001-91 – 
item 21. Valor: r$ 12.495,16.
5 - EMPrESa i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli cNPJ: 27.363.204/0001-
43 – itens ( 1, 4, 8 e 15). Valor: r$ 21.289,83.
6- EMPrESa Bc aGro coMErcio dE SEMENTES EirEli cNPJ: 
29.220.447/0001-58 – itens 9, 10, 20, 22, 25, 26, 34 e 37. Valor: r$ 
4.449,22.
7-EMPrESa Pilar coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUcao EirE-
li cNPJ: 33.586.394/0001-60 – itens ( 31, 32, 36, 39 e 41). Valor: r$ 
929,80.
8 - EMPrESa BaKof PlaSTicoS lTda cNPJ: 91.967.067/0001-55 – item 
14. Valor: r$ 125.400,00.
Valor total do certame: r$ 192.667,17
data da Homologação: 06/08 /2021
ordenadora de despesa: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial : Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 690714

diÁria
.

Portaria Nº. 405 de 06 de aGosto de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Pacajá-Pa, de 09 a 13/08/2021:

Servidor objetivo

roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 
5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.

Distribuição de insumos para produção de mudas agroflorestais 
e plantio de sementes de açaí.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, cargo 
de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/848499 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 404 de 06 de aGosto de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de anapú-Pa, de 02 a 06/08/2021:

Servidor objetivo

roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 
5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.

capacitação em Saf’s, distribuição de insumos para produção 
de mudas agroflorestais e plantio de sementes de açaí.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, cargo 
de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/848615 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 690583
Portaria Nº 409 de 09 de aGosto de 2021

fundamento legal: conforme o processo nº 2021/849101 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Conduzir veículo oficial, para levar equipe técnica
origem: Monte alegre-Pa

destino: Santarém-Pa
Período:  04 a 07/08/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor: Pedro Paulo de Souza Queiroz - 5942921 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 408 de 06 de aGosto de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/808503 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Montagem de viveiro no assentamento João canuto
origem: Marabá-Pa
destino: Tucuruí-Pa
Período:  09 a 13/08/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: Emmanuell carrolo Sobrinho - 57200772 - Técnico em Gestão 
de Meio ambiente
Jefferson de Melo Campos - 5909053 - Técnico em Gestão Ambiental
Henrique almeida cardela - 5890355 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 407 de 06 de aGosto de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/848457 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Capacitação em Sistemas Agroflorestais, entrega de insumos, 
reunir com as diretorias ddf e fUNdEflor e receber insumos
origem: altamira-Pa
destino: Pacajá e Belém-Pa
Período: 02 a 06/08/2021  - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 406 de 06 de aGosto de 2021
fundamento legal:  conforme o processo nº 2021/848482 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Capacitação em Sistemas Agroflorestais, entrega de insumos 
para produção de mudas e cadastro padrão de beneficiários PROSAF 2022
origem: altamira-Pa
destino: Vitória do Xingu e anapú-Pa
Período: 09 a 13/08/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 403 de 06 de aGosto de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/822953 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: reunião para apoiar a intermediação de acordo de pesca
origem: Belém-Pa
destino:  Muaná-Pa
Período: 06 a 08/08/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: fábio campos Pamplona ribeiro - 5950420 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 360 de 09 de JULHo de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/735386 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Monitoria das áreas de florestas Públicas que foram destinadas 
à concessão florestal e implantação do Centro de Treinamento na região do 
conjunto de Glebas Mamuru-arapiuns
origem: Belém-Pa
destino:  Juruti e aveiro-Pa
Período: 13/07/2021 a 10/08/2021 - 28,5 (vinte e oito e meia) diárias
Servidor: delegado Pc aurélio Walcyr rodrigues de Paiva - 2005280
Escrivã Pc ana lucia Souza Pereira - 5205263
investigador Pc raimundo claudio carneiro de leão - 5412528
Perito Pc Sebastião freire dos Santos - 7021961
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 690387

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 02/2020
ParTES: idEflor-Bio E a EMBraPa
oBJETo: Prorrogação da vigência do convênio n° 02/2020 por mais12 (doze) 
meses, bem como a inclusão do novo Plano de Trabalho, anexo e parte inte-
grante deste instrumento, elaborado em comum acordo pelas partes.
JUSTificaTiVa: Necessidade de prosseguimos à execução do projeto “con-
tribuição ao estudo de Espécies Nativas da amazônia ameaçadas de extin-
ção, contribuindo com a geração de informações sobre as Espécies Nativas 
da Amazônia para utilização em arranjos de sistema Agroflorestais SAF co-
merciais, essenciais à expansão do instrumento eleito por este idEflor-Bio, 
o Projeto PROSAF, estratégia institucional para fins de recomposição florestal 
produtiva de áreas alteradas, em propriedades de agricultores familiares.
DA INALTERAÇÃO DOS TERMOS: Permanecem inalteradas e ratificadas as 
demais e condições do Termo de convênio Nº 02/2020
ViGÊNcia: 05/08/2021 a 04/07/2022
aSSiNaTUra: 04/08/2020
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
adriaNo VENTUriEri
chefe Geral EMBraPa aMaZÔNia oriENTal

Protocolo: 690402
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.174/2021- saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 10 de aGosto de 2021.

alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES, Secretário adjunto de Gestão admi-
nistrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social do 
Estrado do Pará, no uso de suas atribuições legais, previstas em lei.
coNSidEraNdo as diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o disposto na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 
2002 (institui, no âmbito do Estado do Pará, a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), regula-
mentada pelo decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020 (regu-
lamenta a modalidade de licitação denominada pregão na forma eletrônica 
no âmbito da administração Pública Estadual).
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores públicos relacionados no anexo Único 
desta Portaria, para atuarem como autoridade competente/Homologador, 
Pregoeiro e Membros de Equipe de apoio, junto aos Sistemas de Pregão 
Eletrônico que vierem a ser utilizados pela Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública e defesa Social do Pará.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
possuindo validade de 01 (um) ano.
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

aNeXo ÚNico
Portaria Nº 1.174/2021 – saGa/seGUP

dadoS do SErVidor  PErfil

Nome: alan ailton da Silva Guimarães – cEl QoPM
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Mf: 5673720/1
cPf: 489.879.132-87

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2519 / 2508

aUToridadE coMPETENTE/
HoMoloGador

Nome: luciana cunha da Silva
investigadora de Polícia civil

Mf: 26665719/1
cPf: 578.853.032-68

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2556 / 2508

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Nome: aldenor coelho da Silva
Escriturário

Mf: 3279979/1
cPf: 120.768.722-72

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2508

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Nome: Joyce Kelle Silva da costa
Gerente de Sistemas integrados

Mf: 591379/4
cPf: 726.411.772-34

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2508

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Nome: caroline de almeida Martins
cabo Bombeiro Militar

Mf:57189267/1
cPf: 803.227.192-91

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2508

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Protocolo: 690523

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1173/2021-saGa BeLÉM, 09 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: Processo n°2021/847511
rESolVE: conceder ao servidor JoSÉ aUGUSTo MarTiNS SalGado, 
agente administrativo, Mf nº 3214990/1, 30(trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 1997/2000, no período de 03.12.2021 a 
01.01.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 690498

errata
.

errata da Portaria Nº 1155/2021 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 34.659, PUBLicada eM 05.08.2021

oNde LÊ: PErÍodo:25.06.2021
Leia-se: PErÍodo:24.06.2021
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 690414

diÁria
.

Portaria Nº 1164/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio a casa militar da Governadoria.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 25.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM aldEMi JoSÉ dE SoUZa carNEiro JÚNior, 
Mf:5817838-1
MJ BM MaX ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf:571741091
cB PM aNdErSoN fáBio araÚJo fariaS, Mf:54190201-2
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1165/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio a casa militar da Governadoria.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 25.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl BM SilVio SaNdro BarroS fEiToSa, Mf:5398967-1
TEN cEl PM ricardo BrUNo dE frEiTaS alMEida, Mf:5755425-1
SGT PM Edir carloS riBEiro QUarESMa, Mf:5579333-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1166/2021–saGa
oBJETiVo: para realizar o tranporte de vacina.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 15.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JÚNior, 
Mf:5773830-1
TEN cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf:5678382-1
SGT BM roGÉrio SarMENTo fErNaNdES, Mf:54184999-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1167/2021–saGa
oBJETiVo: para cumprimento de operações aéreas.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 28.06 a 07.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
SErVidor(ES):MJ BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf:54185292-1
caP PM ÉdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf:5630312-1
SGT PM aNTÔNio carloS corrÊa da SilVa, Mf:5795982-1
cB PM EiMar corrÊa doS SaNToS JÚNior, Mf:57200054-1
cB PM arQUiMEdE GoMES araÚJo, Mf:57200022-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1168/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio a equipe mecânica da TEMa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo: 05 a 06.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES):fEliPE PiNHEiro ScHMidT, Mf:57192845
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES):TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, 
Mf:5774012-1
MJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf;54197044-1
SGT PM lUiZ carloS dE oliVEira alVES, Mf: 5374138-1
SGT PM Edir carloS riBEiro QUarESMa, Mf:5579333-1
cB BM MicHEl fErrEira carValHo, Mf:57174204-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1175/2021–saGa
oBJETiVo: para aplicar e supervisionar a prova de processo seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
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MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 13 a 14.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl BM JoÃo JoSÉ da SilVa JÚNior, Mf:5704421
SUB TEN PM fáBio WENdEll liMa da crUZ, Mf: 5608708
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1176/2021–saGa
oBJETiVo: para aplicar e supervisionar a prova de processo seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 13 a 14.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): caP BM JoaQUiM doS SaNToS frEiTaS NETo, 
Mf:5428521
SUB TEN PM PaUlo SÉrGio NaSciMENTo fariaS, Mf: 5695325
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1177/2021–saGa
oBJETiVo: para transporte de material para o centro integrado de contro-
le, em virtude do término da “oPEraÇÃo VErÃo 2021”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 03 a 07.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
SErVidor(ES):SGT PM flaVio doS SaNToS MoNTEiro, Mf:5621283-1
SGT PM liVaN do NaSciMENTo liMa, fM:55776671
Sd PM TiaGo MacHado dE carValHo, Mf:59290761
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1178/2021–saGa
oBJETiVo:para participar da lXXVii reunião do colégio Nacional dos Se-
cretários de Segurança Pública.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): GoiÂNia/Pa
PErÍodo: 11 a 13.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES):UalaME fialHo MacHado, Mf:5945675-1
Márcio EMÍdio PErEira caMÊlo, Mf:5917284-2
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl PM oPHir dUarTE MUfarrEJ , Mf:5808120
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1179/2021–saGa
oBJETiVo:para visita técnica às instalações da coordenadoria integrada 
de operações de Segurança.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): forTalEZa/Pa
PErÍodo: 15 a 18.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, 
Mf:5420628-1
TEN cEl PM odiNEY dE SoUZa NoGUEira, Mf:5630061-1
cEl PM fraNciSco GilVaN loPES NÓBrEGa JÚNior, Mf:5673836-1
caP PM JoYcE WaNia lira loUZada, Mf:54193069
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
cEliNa alVES dE oliVEira BriTo, Mf:5866265
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1180/2021–saGa
oBJETiVo:para visita técnica às instalações da coordenadoria integrada 
de operações de Segurança.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): forTalEZa/Pa
PErÍodo: 15 a 18.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES):UalaME fialHo MacHado, Mf:5945675-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 690671

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.663 de 09/08/2021, rEfErENTE À diariaS dE 
PorTaria Nº 1163/2021 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 689349.
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 690397

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de FaLeciMeNto Nº 072/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o Sd PM rEf rG 10210 
daVid loBaTo GoNÇalVES, faleceu na cidade de Belém/Pa, na data 18 de 
junho de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito n° 067595 01 55 2021 4 
00499 129 0187062 18, expedida pelo registro civil das Pessoas Naturais, no 
dia 22 de Junho de 2021, apresentada e arquivada no cVP,
rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o Sd PM rEf rG 10210 daVid loBa-
To GoNÇalVES, em virtude do seu falecimento na data 18 de Junho de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar do dia 18 de Junho de 2021 e revoga as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 10 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 690464
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 144/2021 –ccc: NoMEar o 
MAJ QOSPM FIS 37705 RICARDO BRAGA DE AMORIM, a fim de fiscalizar o 
contrato administrativo nº 067/2021 –ccc/PMPa celebrado entre a PMPa 
e a Empresa PláTicoS V.P iNdÚSTria E coMÉrcio lTda EPP.; registre-
se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 10 de agosto de 2021; ricardo 
do NaSciMENTo raMoS – MaJ QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos – ccc.

Protocolo: 690365

errata
.

errata das Portarias Nº 90 a 134; 135 a 170; 171 a 190; 192; 212 
a 217/20/di/dF, contida no doE nº 34.620 do dia 24/06/2021; onde 
lê-Se: /20/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. VErÃo 2021); 
leia-Se: /21/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. VErÃo 2021); 
ordenador: robinson augusto Boulhosa Bezerra.

Protocolo: 690558
errata das Portarias Nº 51; 218 a 250; 302 a 312/20/di/dF, conti-
da no doE nº 34.621 do dia 25/06/2021; onde lê-Se: /20/di/df – objeti-
vo: reforço de Policiamento (oP. VErÃo 2021); leia-Se: /21/di/df – ob-
jetivo: reforço de Policiamento (oP. VErÃo 2021); ordenador: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra.

Protocolo: 690559
errata das Portarias Nº 01 a 49; 72 a 89/20/di/dF, contida no doE 
nº 34.616 do dia 23/06/2021; onde lê-Se: /20/di/df – objetivo: reforço 
de Policiamento (oP. VErÃo 2021); leia-Se: /21/di/df – objetivo: re-
forço de Policiamento (oP. VErÃo 2021); ordenador: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra.

Protocolo: 690557

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 532/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, dElSoN 
TEiXEira fErrEira, 1° TEN PM, Mf: 57199520/2, do efetivo do (a) 
GaB. cMdº; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica: r$ 2000,00; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 533/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MESSiaS dE 
PaUlo MarTiNS BaraTa, caP PM rr, Mf 5201151/1, do efetivo do (a) 
GaB. cMdº; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica: 2000,00; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 534/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, NEUacY JoSÉ 
NErY PorTo, TEN cEl PM, Mf: 57554411, do efetivo do (a) dGo; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 535/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, liNdiaNY 
PaTricia BaTiSTa caMPoS Baia, TEN cEl PM, Mf 5833116/1, do efetivo 
do (a) aScoM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 536/2021-dGa-SUP fUNdoS; Suprido, fErNaNdo dUarTE 
Biloia da SilVa, cEl PM, Mf 5673815/1, do efetivo do (a) dGP; Prazo p/ 
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aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 537/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, roBErTo 
caldEraro BriTo, TEN cEl PM, Mf 5787114/1, do efetivo do (a) dGP; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 538/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alESSaNdro 
alBErTo dE SoUSa diaS, TEN cEl PM, Mf 5807786/1, do efetivo do (a) 
dGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 539/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, arTUr PEdro 
oliVEira fErNaNdES, TEN cEl PM, Mf 5807824/1, do efetivo do (a) 
cVP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 540/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aGNaldo 
coSTa dE alMada, MaJ PM, Mf 54192602/1, do efetivo do (a) dGP; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 541/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, GlaUdSoN 
fiGUEirEdo da SilVa, MaJ PM, Mf 5887402/1, do efetivo do (a) dGP; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 542/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, daNiEl 
rodriGUES da coSTa, MaJ PM, Mf 5773822/1, do efetivo do (a) dGP; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 543/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JUlio SalGado 
SoUSa, 2º TEN PM, Mf 5782295/1, do efetivo do (a) dGP; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 544/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, rENaTo da 
SilVa rodriGUES, caP PM, Mf 57189256, do efetivo do (a) dGP; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 545/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, HENriQUE 
MoUra MoNTEiro, caP PM, Mf: 5911391/1, do efetivo do (a) ciaP; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 546/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, PaUlo SErGio 
dE BraGa fErNaNdES, cEl PM, Mf 5264146/1, do efetivo do (a) dGEc; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 3000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 547/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JUVENilSoN 
BraGa SalES BarrETo, 2º TEN PM, Mf 5588375/1, do efetivo do (a) 
cENTro iNTEliGÊNcia; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 548/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alEXSaNdro 
aBNEr caMPoS Baia, TEN cEl PM, Mf: 57556621, do efetivo do (a) 
cENTro iNTEliGÊNcia; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 549/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JEaN caMPoS 
GUiMarÃES, 2º TEN, Mf 5703239/1, do efetivo do (a) Nri/c. iNT; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 550/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MarloS JaMES 
SENa rodriGUES, caP PM, Mf 5632080/1, do efetivo do (a) Nri/c. iNT; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 551/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoSE GaldiNo 
riBEiro filHo, TEN cEl PM, Mf: 5420598, do efetivo do (a) fiScal 
adMiNiSTraTiVo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4400,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 552/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Marco 
aNToNio SalGado da coSTa, MaJ PM, Mf 5833345/1, do efetivo do (a) 
ccS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 553/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, rUSiMUllEr 
PErEira dE SoUSa, caP PM, Mf: 571997181, do efetivo do (a) 
coNTroladoria iNTErNa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2150,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 2000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica: r$ 150,00; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 554/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, PaUlo 
UBiraTaN loPES caSSEB, MaJ PM, Mf: 54192558/2, do efetivo do (a) 
dal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 555/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, raiMUNdo 
GoNÇalVES da cUNHa JÚNior, caP PM, Mf: 507993401, do efetivo do 
(a) ccc/dal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 556/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoSÉ roBErTo 
aSSUNÇÃo doS SaNToS, 2º TEN PM, Mf: 56960701, do efetivo do (a) 
cPaT/dal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 557/2021-dGa-SUP fUNdoS; Suprido, lUiS aNToNio da 
SilVa E SilVa, MaJ PM, Mf 55639333, do efetivo do (a) a.c; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 558/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MarcUS 
ViNiciUS oEiraS forMiGoSa, TEN cEl PM, Mf 5812305/1, do efetivo do 
(a) ccP/dPcdH; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 559/2021-dGa-SUP fUNdoS; Suprido, aNToNio JoNaS 
SoUZa BraGaNÇa, PM, Mf: 5701848/1, do efetivo do (a) cENTro dE 
MEMoria; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 600,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica: r$ 600,00; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 560/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JUlio 
ildEfoNSo daMaScENo fErrEira, TEN cEl PM, Mf 57556381, do efetivo 
do (a) cTPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 561/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, WaNdErlEY 
coSTa da SilVa, MaJ PM, Mf 58332641, do efetivo do (a) cTPM; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 562/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fraNciSco 
cElSo dE liMa MacHado, cEl PM, Mf 5626515/1, do efetivo do (a) 
aPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 563/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, arTHUr 
BEZErra da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5817900/1, do efetivo do (a) cfaP; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 4000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 564/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alaN raYol da 
cUNHa PaES, MaJ PM, Mf: 58875771, do efetivo do (a) cfaP; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 565/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ádaMUS 
daNiEl daMaScENo dE VaScoNcEloS, caP PM, Mf: 541930601, do 
efetivo do (a) cfaP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
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Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 566/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MaXWEll 
MaToS dE SoUSa, caP PM, Mf:571983391, do efetivo do (a) cfaP; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. 
TErc PESS JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 567/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, claUdio 
roBErTo BaTalHa rodriGUES JUNior, 1º TEN PM, Mf 4220551/1, 
do efetivo do (a) cfaP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 568/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, oSMarlEY 
fUrTado, caP PM, Mf 57199772/2, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 569/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fáBio JoSÉ 
SilVa raYol, TEN cEl PM, Mf: 57553601, do efetivo do (a) PM7/EMG; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 300,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 570/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, faBricio SilVa 
BaSSalo, TEN cEl PM, Mf: 5689872/ 1, do efetivo do (a) corrEGEdoria 
GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 571/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fáBio 
ricardo Valcácio doS SaNToS, MaJ PM Mf: 5842255-1, do efetivo do 
(a) corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 572/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ricardo 
aNdrE Biloia da SilVa, cEl PM, Mf: 5773750/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 555,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 573/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, faBio 
JESUS SiQUEira loBo, TEN cEl PM, Mf 5774080/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 574/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, lUiZ carloS 
doS SaNToS TorrES, MaJ PM, Mf 8400626/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 575/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, PaBlo rafaEl 
PadilHa, MaJ PM, Mf 5887518/1, do efetivo do (a) corrEGEdoria GEral; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 450,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. 
TErc PESS JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 576/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JaNdErSoN 
PaiXÃo dE SoUZa, TEN cEl PM, Mf: 5773954-1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 577/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fáBio dE araÚJo 
SodrÉ, 2° TEN PM, Mf: 8087660-2, do efetivo do (a) corrEGEdoria 
GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 578/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, rodriGo 
daiBES MarQUES da coNcEiÇÃo, MaJ PM, Mf: 583322-1, do efetivo do 
(a) corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 579/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoÃo carloS 
coSTa dE SoUZa, TEN cEl PM, Mf 5614775/1, do efetivo do (a) corcPr 
i; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 

15 (quinze) dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 580/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, BENEdiTo 
ToBiaS SaBBá corrEa, cEl PM, Mf 5264235/1, do efetivo do (a) corcPr 
i; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 581/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, lUciaNo 
MoraiS fErrEira, TEN cEl PM, Mf 5614686/1, do efetivo do (a) corcPr 
ii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 582/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ricardo Baia 
Polaro, TEN cEl PM, Mf: 5674875/1, do efetivo do (a) corcPr iii; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 583/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MarcUS 
ViNiciUS doS SaNToS SilVa, TEN cEl PM, Mf: 5674808/1, do efetivo do 
(a) corcPr iV; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 584/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoSE lUiZ 
ValliNoTo dE SoUSa, TEN cEl PM, Mf: 5674042/1, do efetivo do (a) 
corcPr iV; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 700,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 585/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, EdValdo 
rodriGUES dE MEdEiroS, MaJ PM, Mf 5887640/1, do efetivo do (a) 
corcPr V; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 586/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, GlaUco 
coiMBra Maia, TEN cEl PM, Mf: 5615089/1, do efetivo do (a) corcPr 
Vi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 587/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, EliENai 
WaSNEr foNTES ViaNa, MaJ PM, Mf 5834058/1, do efetivo do (a) 
corcPr Vii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 588/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, faBio roBErTo 
diaS dE carValHo, TEN cEl PM, Mf: 5774151/1, do efetivo do (a) 
corcPr Viii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 589/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, HEricK 
WENdEll aNToNio JoSÉ GoMES, TEN cEl PM, Mf: 5782139/1, do 
efetivo do (a) corcPr Xii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 590/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alEX da coSTa 
PErEira, TEN cEl PM, Mf: 5755565/1, do efetivo do (a) corcPr Xiii; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 591/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ricardo 
BraGa dE aMoriM, MaJ PM, Mf 57197955/2, do efetivo do (a) caf/
cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 592/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ricardo 
BraGa dE aMoriM, MaJ PM, Mf 57197955/2, do efetivo do (a) caf/
cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 593/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNa caroliNa 
BEZErra lEoPoldiNo, caP PM, Mf: 59112691, do efetivo do (a) PSicol/
cPr i; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 594/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, EVEliNE 
alBarado SarraZiN, caP PM, Mf: 59112481, do efetivo do (a) odoNTo/
cPr i; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
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15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 595/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, clEYBiSMar 
BEGoT da rESSUrEiÇÃo, MaJ PM, Mf: 57203375-2, do efetivo do (a) USa 
iV; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 596/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, BrUNo lUZ 
MoraiS, TEN cEl PM, Mf: 5758815/1, do efetivo do (a) USa Vii; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 597/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MaUro cESar 
dE araÚJo PraTa, TEN cEl PM, Mf 5674794/1, do efetivo do (a) cME; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 598/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, lEoNardo 
EUllEr MElo da cUNHa, MaJ PM, Mf: 54193434/1, do efetivo do (a) 
BPcHoQUE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 599/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, KlEVErToN 
aNTUNES firMiNo GoMES, TEN cEl PM, Mf: 56747781, do efetivo do 
(a) BoPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 600/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, SaMir do 
NaSciMENTo HEJaiJ, MaJ PM, Mf: 54194562-1, do efetivo do (a) BTl 
roTaM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1600,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 601/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, EdilSoN doS 
SaNToS BarroSo, 2º TEN PM, Mf 5766931/1, do efetivo do (a) 1ª ciME/
MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 602/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, WEBEr ricKSoN 
crUZ da foNSEca, caP PM, Mf: 54185265/1, do efetivo do (a) 3ª ciME/
caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
- MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 603/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, WilToN 
MaGalHÃES cHaVES, MaJ PM, Mf: 5833272/1, do efetivo do (a) 2ª ciME/
SaNTarEM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 604/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNToNio 
rodriGUES caValcaNTE, cEl PM, Mf 5296595/1, do efetivo do (a) cPE; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 605/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoSÉ ValMir 
cardoSo SaNToS, TEN cEl PM, Mf 5808200/1, do efetivo do (a) BPGda; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 606/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alfEU BUlHÕES 
lEiTE, TEN cEl PM, Mf 5807751/1, do efetivo do (a) BPoP; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 607/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, HEldE alaiN 
corrEa da SilVa, TEN cEl PM, Mf: 56302661, do efetivo do (a) BPE; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 608/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JorGE lUiZ 
araGÃo SilVa, TEN cEl PM, Mf 5807999/1, do efetivo do (a) BPrV; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 609/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ÉriKa do 
Socorro SilVa da coSTa, caP PM, Mf:57198665/1, do efetivo do 
(a) ciEPaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 610/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, roNildo doS 
SaNToS SilVa, 2º TEN PM, Mf: 5206154/1, do efetivo do (a) ciPoE; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 611/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, lUiZ carloS 
SilVa dE caMPoS JUNior, 2º TEN PM, Mf 54195274/1, do efetivo do 
(a) ciPTUr; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1700,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica: r$ 900,00; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 612/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, lUÍS roBErTo 
loBaTo doS SaNToS JÚNior, TEN cEl PM, Mf: 58080301 , do efetivo 
do (a) cPa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 613/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoÃo doUGlaS 
fErrEira SoarES, MaJ PM, Mf: 541931601, do efetivo do (a) Bac; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 614/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoÃo dE dEUS 
da SilVa GÊ JÚNior, MaJ PM, Mf: 541945611, do efetivo do (a) BPa; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 615/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoÃo dE dEUS 
da SilVa GÊ JÚNior, MaJ PM, Mf: 541945611, do efetivo do (a) BPa; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 700,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. 
TErc PESS JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 616/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, lUiS claUdio 
SaldaNHa araUJo, 2° TEN PM, Mf: 32415562, do efetivo do (a) ciPflU; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 617/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNdErSoN 
TEiXEira dE alMEida, MaJ PM, Mf: 541933751, do efetivo do (a) 1ª 
ciPaMB; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 618/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, GETUlio 
cÂNdido rocHa JUNior, cEl PM, Mf 57557001, do efetivo do (a) cPc 
i; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 619/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, WElliNGToN 
PaTricK loBaTo cardoSo, MaJ PM, Mf: 5833256/1, do efetivo do (a) 1º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 620/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, orlaNdiNo 
SEBaSTiÃo BaSToS liMa, TEN cEl PM, Mf: 5782147-1, do efetivo do 
(a) 2º BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 621/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Ed-liN 
aNSElMo dE liMa, TEN cEl PM, Mf: 57738061, do efetivo do (a) 20º BPM 
; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 622/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, faBio 
raiMUNdo dE SalES BriTo, MaJ PM, Mf: 5887399/1, do efetivo do 
(a) 27º BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 623/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, GlaUco 
MoUrÃo dE aQUiNo, TEN cEl PM, Mf: 58179941, do efetivo do (a) 28º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 624/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, HElio PaiXÃo 
dE MoraES, TEN cEl PM, Mf 5820065/1, do efetivo do (a) cPc ii; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 625/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoaQUiM 
BaTiSTa BarroS, MaJ PM, Mf: 58874371, do efetivo do (a) 15º BPM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 626/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, SErGio 
SarMENTo dE oliVEira, caP PM, Mf: 54184956, do efetivo do (a) 24º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – 
SErV. TErc PESS JUridica: r$ 500,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 627/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, rENaTo 
BraNdÃo dE MoraES filHo, MaJ PM, Mf: 541933711, do efetivo do 
(a) 25º BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 628/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoElSoN 
aUGUSTo riBEiro caMPoS, TEN cEl PM, 5808014/1, do efetivo do 
(a) 26º BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 629/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JUNiSo 
HoNoraTo E SilVa, cEl PM, Mf 5614805/1, do efetivo do (a) cPrM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 630/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoSiMar lEÃo 
QUEiroZ, TEN cEl PM, Mf: 5807964/1, do efetivo do (a) 6º BPM; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 631/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, adriaNa 
coUTiNHo da cUNHa, caP PM, Mf: 572317571, do efetivo do (a) 21º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 632/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Márcio aBUd 
BarBalHo, TEN cEl PM, Mf: 56747861, do efetivo do (a) 29º BPM; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 633/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, PaUlo roBErTo 
aMaraNTES JUSTiNo oliVEira, TEN cEl PM, Mf: 56748401, do efetivo 
do (a) 30º BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 634/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MarcElo 
JorGE SoUZa dE JESUS, caP PM, Mf: 571997121, do efetivo do (a) 2ª 
ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 635/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, iVENS SilVa 
doS SaNToS, 2º TEN PM, Mf: 56852491, do efetivo do (a) cPr i; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 636/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, rodriGo dE 
cáSSio MoNTEiro doS SaNToS, 1º TEN PM, Mf 57199571/2, do efetivo 
do (a) 3° BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 637/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, VallÉrio 
alMEida fErrEira da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5675049/1, do efetivo do 
(a) 35° BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 638/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, EdUardo 
aNGElo MoraES dE carValHo, MaJ PM, Mf: 58873801, do efetivo do 
(a) 18º BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 639/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JorGE 
EliaNdro da coSTa NUNES, 2º TEN PM, Mf 57199624/2, do efetivo do 
(a) 12ª ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 640/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fraNK 
JoNaTHaS doS SaNToS, 2º TEN PM, Mf 57199141/2, do efetivo do (a) 
26ª ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 641/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, EliaS da SilVa 
MElo, 2º TEN PM, Mf 57200161/2, do efetivo do (a) 27ª ciPM; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 642/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, rafaEl fUZiEl 
liMa, 2º TEN PM, Mf 57199870/2, do efetivo do (a) 28ª ciPM; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 643/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fHEliPE dE 
oliVEira EMidio, 2º TEN PM, Mf 6401844/1, do efetivo do (a) 29ª ciPM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 644/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, daYVid SaraH 
liMa, cEl PM, Mf: 5773920-1, do efetivo do (a) cPr ii; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 645/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, iSraEl dE 
SoUZa daNTaS, 2° TEN PM, Mf: 06402807/1, do efetivo do (a) 23° BPM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 646/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Marcio 
ValÉrio dE SoUZa, MaJ PM, Mf 5787238/1, do efetivo do (a) 4º BPM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 647/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MaNoEl 
MoUra dE SaNTaNa MElo, MaJ PM, Mf: 58183701, do efetivo do (a) 34° 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 648/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Jocildo 
PErEira doS SaNToS JÚNior, MaJ PM, Mf: 5833086-1, do efetivo do 
(a) 11ª ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 649/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MoiSÉS 
oliVEira da SilVa, cEl PM, Mf: 56157121, do efetivo do (a) cPr iii; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 650/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JorGE 
EdUardo SoarES dE araÚJo, 2º TEN PM, Mf 5090679/2, do efetivo 
do (a) 5º BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 651/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aUGUSTo 
cÉZar SilVa GUiMarÃES, TEN cEl PM, Mf: 58179191, do efetivo do 
(a) 12º BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 652/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Éddi SilVaN 
NUNES cardoSo, 2° TEN PM, Mf: 42192792, do efetivo do (a) 3ª ciPM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 653/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fraNciSco 
GilBErTo PiNHEiro cardoSo, MaJ PM, Mf: 58179861, do efetivo do 
(a) 9ª ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 654/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, WErVErSoN 
HErMÍNio daSilVa, caP PM, Mf 57198336, do efetivo do (a) 14º ciPM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 655/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, rENaTo 
dUMoNT ViEGaS lEal, cEl PM, Mf 54203851, do efetivo do (a) cPr 
iV; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 656/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoNildo dE 
caSTro TEiXEira, TEN cEl PM, Mf 5808006/1, do efetivo do (a) 13º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 657/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, EMMETT 
alEXaNdrE da SilVa MoUlToN, TEN cEl PM, Mf: 5817943/1, do efetivo 
do (a) 18ª ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 658/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNdErSoN 
MaNGaS da SilVa, MaJ PM, Mf 5833315/1, do efetivo do (a) 23ª ciPM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 659/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alESSaNdro 
carNEiro da SilVa, 2° TEN PM, Mf: 42188212, do efetivo do (a) 6ª 
ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 660/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fraNciSco 
aNToNio PaiVa riBaS, TEN cEl PM, Mf: 57740981, do efetivo do (a) cPr 
V; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 661/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, SEaN 
MEdEiroS araGÃo, 2° TEN PM, Mf: 571893151, do efetivo do (a) 7º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 662/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MarcElo 
PErEira dE HolaNda, TEN cEl PM, Mf 57833167/1, do efetivo do (a) 22º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 663/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, KlEBEr GoMES 
dE SoUSa, MaJ PM, Mf: 58331581, do efetivo do (a) 30ª ciPM; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 664/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, dENiS do Socorro 
GoNÇalVES do ESPiriTo SaNTo, TEN cEl PM, Mf 5615020/1, do efetivo do (a) 
cPr Vi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial 
dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 665/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, GlEiciaNE 
MoraiS da SilVa, 2° TEN PM, Mf: 5939005-1, do efetivo do (a) 19º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 666/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, VaNdErlEi 
SaNTaNa alVES, 2° TEN PM, Mf: 572004822, do efetivo do (a) 21ª ciPM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 667/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, UliSSES 
MarQUES loBo, cEl PM, Mf: 5615860/1, do efetivo do (a) cPr Vii; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 668/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fáBio JoSÉ 
carMoNa doS SaNToS, TEN cEl PM, Mf: 5755697-1, do efetivo do 
(a) 11° BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1600,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 669/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, carloS 
alBErTo SilVa dE SoUZa, MaJ PM, Mf 58873641, do efetivo do (a) 1ª 
ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 670/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoSÉ carloS 
oliVEira SoUTo JÚNior, 2° TEN PM, Mf: 4220573/1, do efetivo do 
(a) 15ª ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 671/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, YairaNZUYd 
alBErTo da SilVa E SilVa, 2° TEN PM, Mf: 572222388/2, do efetivo do 
(a) 19ª ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 672/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fraNKliN 
rooSEVElT WaNZElEr faYal, cEl PM, Mf 5420458/1, do efetivo do 
(a) cPr iX; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 673/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNTÔNio 
MaUrÍcio SaNTaNa SilVa, TEN cEl PM, Mf: 5807808/1, do efetivo do 
(a) 14º BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 674/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, GladSToN 
frEiTaS dE SoUZa, 2° TEN PM, Mf: 64028021, do efetivo do (a) 31º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 675/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, WaGNEr SalES 
caBral JÚNior, TEN cEl PM, Mf: 5817749/1, do efetivo do (a) 32º BPM; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 676/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, BrUNo THiaGo 
crUZ E SilVa, caP PM, Mf 5911425/1, do efetivo do (a) odoNTo/cPr 
iX; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 677/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, PEdro PaUlo 
dE oliVEira coElHo, TEN cEl PM, Mf: 58081381, do efetivo do (a) cPr 
X; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 678/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNToNio 
fErrEira MoNTEiro, 2° TEN PM, Mf: 57190190/2, do efetivo do (a) 20ª 
ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 679/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, HEldErlEY 
SoUZa dE oliVEira, cEl PM, Mf 05773970/1, do efetivo do (a) cPr 
Xii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 680/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JUlio cÉZar 
da SilVa SaraiVa, TEN cEl PM, Mf: 5692253/1, do efetivo do (a) 9º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 681/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, rUBENilSoN 
NaSciMENTo SErra, 2° TEN PM, Mf: 5583918/1, do efetivo do (a) 
22ª ciPM/; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 682/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JEoGENYS 
SalaZar dE alMEida, MaJ PM, Mf: 54192519/1, do efetivo do (a) 32ª 
ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 683/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, KEYTHSoN 
ValENTE Gaia, TEN cEl, Mf: 5288444/2, do efetivo do (a) cPr Xiii; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 600,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 684/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, rUi GUilHErME 
frEiTaS MiraNda, TEN cEl PM, Mf: 55046002, do efetivo do (a) cPr 
Xiii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 685/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MarcElo 
TadaiESKY rodriGUES, TEN cEl PM, Mf: 5615682/1, do efetivo do 
(a) cPr Xiii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 700,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 686/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, laÉrcio 
aUGUSTo GUrJÃo fErNaNdES, MaJ PM, Mf 57231743/1, do efetivo do 
(a) 1ª ciPM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM

Protocolo: 690663

diÁria
.

Portaria Nº 16/21/di/dF– objetivo: Participar de curso de 
Especialização Profissional – Patrulhamento Tático e Ações Especiais de 
Polícia ii – 2021 (coNVÊNio BacEN Nº 51209/2019); fundamento legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São Paulo-SP; 
Período: 31/07 a 30/08/2021; Quantidade de diárias: 30 de alimentação, 
30 de pousada e 30 de indenizações de transporte. Servidores: caP PM 
Sandro Nazareno Silveira Queiroz da Silva; cPf: 904.113.072-15; Valor: r$ 
13.399,20. indenização: r$ 2.532,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 690567
Portaria Nº 176/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: anajás-Pa; Período: 03 a 06/02/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN cEl PM José Vilhena 
Barbosa Júnior; cPf: 625.999.172-04; Valor: r$ 1.266,08. aSP of PM 
Jean costa da costa; cPf: 746.060.342-20; Valor: r$ 1.128,88. cB PM 
Evandro Maria alves rodrigues; cPf: 693.830.142-53; Valor: r$ 1.012,80. 
cB PM diogo Gomes freitas; cPf: 738.009.612-53; Valor: r$ 1.012,80. 
Sd PM Tiago conceição do Nascimento; cPf: 012.815.392-01; Valor: r$ 
1.012,80. Sd PM fayçal chaar dantas; cPf: 984.357.792-20; Valor: r$ 
1.012,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 243/21/di/dF – objetivo: Escolta Enem; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; destino: 
Santana do araguaia-Pa; Período: 23/01/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: cB PM daniel dias da Silva; cPf: 
031.768.661-51; Valor: r$ 126,60. cB PM Júlio francisco de Melo Junior; 
cPf: 008.691.852-41; Valor: r$ 126,60. Sd PM Bruno de Melo Pena; 
cPf: 025.251.071-28; Valor: r$ 126,60. ordenador: MarcElo roNald 
BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data de retorno.
Portaria Nº 316/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 08 a 11/02/2021; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Jeronimo Pereira 
filho; cPf: 357.672.432-04; Valor: r$ 1.055,04. cB PM João Batista 
Moraes Junior; cPf: 792.240.082-91; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 318/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: rondon do Pará-Pa; Período: 20 a 22/02/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM Edem 
cezar fernandes de oliveira; cPf: 989.785.432-00; Valor: r$ 506,40. Sd 
PM Julio lucena; cPf: 938.263.972-15; Valor: r$ 506,40. Sd PM fabiano 
carneiro de Souza; cPf: 856.427.112-53; Valor: r$ 506,40. Sd PM Eliane 
alves Pereira; cPf: 004.636.152-98; Valor: r$ 506,40. Sd PM Hiago 
Gonçalves luna; cPf: 012.052.142-32; Valor: r$ 506,40. Sd PM Tharles 
lira da Silva; cPf: 984.773.152-72; Valor: r$ 506,40. Sd PM leandro 
Eduardo de Sousa; cPf: 969.793.992-68; Valor: r$ 506,40. Sd PM igor 
rafael Borges lopes; cPf: 037.980.063-26; Valor: r$ 506,40. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 337/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 19/02/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: caP PM José Walter lima Prado; cPf: 
014.261.641-90; Valor: r$ 145,07. caP PM ayniere Sousa Soares; cPf: 
817.461.642-04; Valor: r$ 145,07. Sd PM Geovani lucena de Moraes; 
cPf: 005.111.602-24; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 426/21/di/dF – objetivo: Escolta Enem; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: 
Monte alegre-Pa; Período: 21 e 25/02/2021; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM alexandre campos 
rocha; cPf: 596.108.912-68; Valor: r$ 1.139,40. cB PM airon Mota 
Barbosa; cPf: 522.668.772-91; Valor: r$ 1.139,40. cB PM rodolfho 
colares rebelo; cPf: 744.315.442-91; Valor: r$ 1.139,40. ordenador: 
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 505/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 22/02/2021; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SUB TEN PM antonio amadeu Monteiro da 

Silva; cPf: 264.473.982-91; Valor: r$ 87,04. SGT PM Micheline carvalho 
de andrade Miranda; cPf: 397.069.822-72; Valor: r$ 87,04. cB PM João 
Paulo ribeiro da fonseca Telles; cPf: 751.245.132-68; Valor: r$ 85,72. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 506/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 17/03/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Micheline carvalho de andrade 
Miranda; cPf: 397.069.822-72; Valor: r$ 131,88. SGT PM João carlos 
raiol; cPf: 174.098.962-72; Valor: 131,88. cB PM João Paulo ribeiro 
da fonseca Telles; cPf: 751.245.132-68; Valor: r$ 126,60. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 514/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; 
destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 03/03/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: Sd PM asnan Pedreira rodrigues; 
cPf: 010.863.972-07; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 723/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 25/03/2021; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SUB TEN PM raimundo Natalino de Jesus 
Teixeira; cPf: 263.787.872-04; Valor: r$ 87,04. SGT PM amaury odon de 
oliveira; cPf: 166.878.412-20; Valor: 87,04. SGT PM Micheline carvalho 
de andrade Miranda; cPf: 397.069.822-72; Valor: r$ 87,04. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 767/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Jacareacanga-Pa; Período: 22/04 a 01/05/2021; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo 
Sérgio da Silva; cPf: 472.635.202-49; Valor: r$ 2.505,72. SGT PM ilson 
de assunção da Silva; cPf: 596.483.682-87; Valor: 2.505,72. cB PM 
andre Miranda de Sousa; cPf: 001.513.982-40; Valor: r$ 2.405,40. cB 
PM Jardel de aguiar Portela; cPf: 009.014.521-65; Valor: r$ 2.405,40. cB 
PM agamenon da Silva Sousa; cPf: 512.071.092-15; Valor: r$ 2.405,40. 
Sd PM andré Henrique da Silva; cPf: 010.510.202-47; Valor: r$ 2.405,40. 
Sd PM Walace Painiu de Souza; cPf: 021.397.572-62; Valor: r$ 2.405,40. 
Sd PM José Marcos Martins da Silva; cPf: 003.819.622-02; Valor: r$ 
2.405,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 690545
Portaria Nº 1142/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 17 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM leonardo Pereira 
ferreira; cPf: 936.781.342-20; Valor: r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1144/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 28/06/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Eder da Silva ferreira; cPf: 
745.130.012-91; Valor: r$ 131,88. cB PM deosmar Batista de aquino 
Neto; cPf: 820.118.002-00; Valor: r$ 126,60. ordenador: MarcElo 
roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1145/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Porto de Moz-Pa; Período: 22 a 24/06/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SUB TEN PM 
José carlos rodrigues da Silva; cPf: 379.961.772-87; Valor: r$ 527,52. 
cB PM Girlandia Guilherme dos Santos Quaresma; cPf: 002.059.643-03; 
Valor: 506,40. Sd PM João renato de lima; cPf: 890.388.272-53; Valor: 
r$ 506,40. Sd PM Gleydson Maia da Silva; cPf: 014.612.392-14; Valor: 
r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1146/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Paraná-Pr Período: 29/06 a 01/07/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação, 02 de pousada e 02 indenizações de transporte; 
Servidores: TEN cEl PM leno Márcio Barros do carmo; cPf: 766.799.936-
87; Valor: r$ 998,76. SGT PM luciano José Maia de oliveira; cPf: 
577.041.392-15; Valor: r$ 791,28. indenização: r$ 168,80. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1147/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: rondon do Pará-Pa; Período: 30/06 a 10/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM alex 
Sandro oliveira da Paixão; cPf: 905.960.482-20; Valor: r$ 2.532,00. Sd 
PM Joanque candido do Nascimento; cPf: 033.999.422-30; 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 1148/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 24 e 25/06/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM celso carlos 
cordeiro Pinto; cPf: 207.897.002-63; Valor: r$ 395,64. SGT PM José 
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Junior da Silva dias; cPf: 489.780.432-91; Valor: r$ 395,64. ordenador: 
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1149/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 21 a 22/07/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM Ewerton Sergio 
lima dantas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$ 379,80. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1150/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: canaã dos carajás-Pa; Período: 07 a 09/07/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM ramiro 
carvalho da Gama; cPf: 302.376.452-20; Valor: r$ 395,64. cB PM 
renan do Nascimento Barbosa; cPf: 915.947.662-15; Valor: r$ 379,80. 
Sd PM Emerson andré Souza da Silva; cPf: 002.362.882-02; Valor: r$ 
379,80. Sd PM Paulo roberto Batista Silva; cPf: 945.986.142-34; Valor: 
r$ 379,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1151/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: canaã dos carajás-Pa; Período: 06 a 08/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cEl PM dayvid 
Sarah lima; cPf: 636.431.462-72; Valor: r$ 791,30. cB PM Jose antonio 
cardoso oliveira; cPf: 979.166.683-00; Valor: r$ 633,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1152/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; 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: 319.660.982-00; Valor: r$ 3.560,76. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1153/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: açailândia-Ma; Período: 14/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: TEN cEl PM ricardo Batista da Silva; cPf: 
617.842.572-49; Valor: r$ 249,69. SGT PM Eusebio dos Santos alencar; 
cPf: 401.982.433-91; Valor: r$ 197,82. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1154/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: açailândia-Ma; Período: 14/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM antonio Missias dos reis Pinto; 
cPf: 393.272.052-00; Valor: r$ 197,82. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1155/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: açailândia-Ma; Período: 14/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: TEN PM Gleiciane Morais da Silva; cPf: 
833.587.142-68; Valor: r$ 214,52. cB PM Hugo Victor costa raiol; cPf: 
005.398.312-20; Valor: r$ 179,36. cB PM Silas Medeiros Sobral; cPf: 
834.522.652-34; Valor: r$ 179,36. Sd PM Gilson Pereira Gomes; cPf: 
020.148.863-93; Valor: r$ 179,36.. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1156/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: aurora do Pará-Pa; Período: 14/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: TEN PM Murillo Bastos Guerra; cPf: 
750.555.032-20; Valor: r$ 141,11. cB PM Vitor Marques da costa Neto; 
cPf: 010.544.602-56; Valor: r$ 126,60. cB PM luciano Pires da Silva; 
cPf: 021.868.460-63; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1157/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 14/07/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: cB PM ivan Souza da Silva; cPf: 595.454.702-59; 
Valor: r$ 126,60. Sd PM andré ramos rodrigues; cPf: 828.014.362-91; 
Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1158/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 15/07 a 14/08/2021; Quantidade de 
diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: cB PM Miqueias 
Monteiro cabral; cPf: 947.042.442-53; Valor: r$ 7.596,00. cB PM Willy 
Henrique Silva rodrigues; cPf: 007.004.882-78; Valor: r$ 7.596,00. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1159/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: Mãe do rio-Pa; Período: 20/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: TEN PM Gleiciane Morais da Silva; cPf: 
833.587.142-68; Valor: r$ 141,11. Sd PM Mateus Medeiros alvino; cPf: 
032.342.131-86; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº 1160/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 21/07/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Gleiciane Morais da Silva; 
cPf: 833.587.142-68; Valor: r$ 141,11. Sd PM Mateus Medeiros alvino; 
cPf: 032.342.131-86; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1162/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Tucuruí-Pa; Período: 29 a 31/07/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Elson luiz Brito 
da Silva; cPf: 307.591.882-20; Valor: r$ 633,04. Sd PM augusto cezar 
Santa rosa cardoso; cPf: 007.996.472-92; Valor: r$ 506,40. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 690517
Portaria Nº 1124/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 14 a 18/06/2021; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Herzen alessandro 
Sales da Silva; cPf: 615.090.512-87; Valor: r$ 1.055,04. cB PM célio 
roberto dos Santos; cPf: 021.970.781-27; Valor: r$ 1.012,80. cB PM 
robby rodrigues da Silva; cPf: 003.270.722-37; Valor: r$ 1.012,80. cB 
PM Mayron Barbosa lopes; cPf: 985.825.422-91; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1125/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Paragominas-Pa; Período: 25 a 26/06/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM José 
João de azevedo corrêa; cPf: 323.792.772-49; Valor: r$ 316,52. cB PM 
amanda lopes Mota; cPf: 808.680.882-34; Valor: r$ 253,20. roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1126/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
Jorgelitom lopes Tavares; cPf: 391.695.612-49; Valor: r$ 791,28. cB 
PM ronaldo Viveiros lima; cPf: 520.183.852-91; Valor: r$ 759,60. cB 
PM Marcio Vieira de carvalho; cPf: 715.653.532-34; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1127/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: chaves-Pa; Período: 18/05 a 01/06/2021; Quantidade de 
diárias: 14 de alimentação e 14 de pousada; Servidor: Sd PM luiz Marcelo 
Gonçalves Baltazar; cPf: 005.194.122-81; Valor: r$ 3.544,80. roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1128/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; 
destino: Baião-Pa; Período: 05 a 09/07/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação; Servidores: cB PM William lima Mendes; cPf: 988.733.422-
72; Valor: r$ 633,00. cB PM francisco da Silva ferreira Junior; cPf: 
786.328.622-00; Valor: r$ 633,00. cB PM renato cardoso de Sousa; cPf: 
792.933.012-53; Valor: r$ 633,00. Sd PM Wilson costa rodrigues; cPf: 
001.891.422-51; Valor: r$ 633,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1129/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: Baião-Pa; Período: 28/06 a 02/07/2021; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação; Servidores: cB PM Willame Vasconcelos Garcia 
cPf: 001.308.722-37; Valor: r$ 633,00. cB PM robson farias de Sousa; 
cPf: 000.130.872-66; Valor: r$ 633,00. cB PM Jonilson Sousa dos reis; 
cPf: 593.938.232-00; Valor: r$ 633,00. Sd PM Bekel Viana ferreira; cPf: 
033.630.452-80; Valor: r$ 633,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1130/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-
Pa; Período: 04/06/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidores: SGT PM livan do Nascimento lima; cPf: 252.012.802-00; Valor: 
r$ 87,04. SGT PM José Junior da Silva dias; cPf: 489.780.432-91; Valor: r$ 
87,04. roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1131/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: afuá-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 22 a 25/06/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: Sd PM alessandro corrêa 
ribeiro; cPf: 528.183.492-49; Valor: r$ 759,60. roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1132/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período: 22 a 27/06/2021; Quantidade de diárias: 06 
de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM Elaine Patrícia Vilhena 
costa; cPf: 659.116.282-87; Valor: r$ 1.450,68. roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
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Portaria Nº 1133/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 20 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: MaJ PM Marcélia chaves 
Nina; cPf: 357.631.322-20; Valor: r$ 263,76. roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1134/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: curuçá-Pa; Período: 19/06/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidor: SGT PM deoclecio da Silva costa; cPf: 492.131.052-
15; Valor: r$ 87,04. roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1135/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capitão Poço-Pa; Período: 21 a 22/06/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM alan 
Belchior correa da Silva; cPf: 577.892.312-00; Valor: r$ 263,76. cB PM 
Sandro castilho Santana; cPf: 751.445.572-87; Valor: r$ 253,20. cB PM 
Ewerton Sergio lima dantas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$ 253,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1136/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 01/07/2021; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM celso carlos cordeiro Pinto; cPf: 
207.897.002-63; Valor: r$ 131,88. cB PM ivan Souza da Silva; cPf: 
595.454.702-59; Valor: r$ 126,60. roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1137/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Jacareacanga-Pa; Período: 22 a 25/06/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo Sérgio da Silva; 
cPf: 472.635.202-49; Valor: r$ 791,28. SGT PM ilson de assunção da Silva; 
cPf: 596.483.682-87; Valor: r$ 791,28. cB PM francisco do Nascimento 
Sousa; cPf: 741.314.512-04; Valor: r$ 759,60. cB PM francisco clezio rocha 
dos Santos; cPf: 846.314.572-87; Valor: r$ 759,60. cB PM Jardel de aguiar 
Portela; cPf: 009.014.521-65; Valor: r$ 759,60. cB PM andersen Kelly Vieira 
de Sousa; cPf: 522.263.012-91; Valor: r$ 759,60. Sd PM andré Henrique 
da Silva; cPf: 010.510.202-47; Valor: r$ 759,60. Sd PM José Marcos Martins 
da Silva; cPf: 003.819.622-02; Valor: r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1138/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: altamira-Pa; Período: 21 a 24/06/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM adelson Silva dos 
Santos; cPf: 608.052.852-53; Valor: r$v923,16. Sd PM cláudia feitosa 
lobo da Silva; cPf: 794.559.302-00; Valor: r$ 886,20. Sd PM Gabriel 
danilo Silva Matos; cPf: 905.648.202-53; Valor: r$ 886,20. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1139/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 14 a 15/06/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Elias Monteiro 
da Silva Junior; cPf: 822.464.242-91; Valor: r$ 282,22. SGT PM José 
roberto Pereira de carvalho; cPf: 766.310.872-87; Valor: r$ 263,76. cB 
PM rockfelix Miranda da Silva; cPf: 740.520.042-72; Valor: r$ 253,20. Sd 
PM Michel Junior Silva da cruz; cPf: 001.590.912-33; Valor: r$ 253,20. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1140/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 21 a 23/06/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM fábio roberto dos 
Santos; cPf: 640.497.602-15; Valor: r$ 527,52. roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1141/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Jacareacanga-Pa; Período: 17 a 22/06/2021; Quantidade de 
diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo 
Sérgio da Silva; cPf: 472.635.202-49; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM ilson 
de assunção da Silva; cPf: 596.483.682-87; Valor: r$ 1.450,68. cB PM 
andersen Kelly Vieira de Sousa; cPf: 522.263.012-91; Valor: r$ 1.392,60. 
cB PM francisco do Nascimento Sousa; cPf: 741.314.512-04; Valor: r$ 
1.392,60. cB PM Jardel de aguiar Portel; cPf: 009.014.521-65; Valor: r$ 
1.392,60. cB PM francisco clezio rocha dos Santos; cPf: 846.314.572-
87; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM José Marcos Martins da Silva; cPf: 
003.819.622-02; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM andré Henrique da Silva; cPf: 
010.510.202-47; Valor: r$ 1.392,50. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 690669
Portaria Nº 1202/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Uruará-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 28 a 30/06/2021; Quantidade de diárias: 

03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM adriano Santos 
do Nascimento; cPf: 803.019.672-53; Valor: r$ 633,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1203/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santa isabel 
do Pará-Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 27/05/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Jeffson Lima 
dos anjos; cPf: 937.030.902-00; Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1204/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santa isabel 
do Pará-Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 24/05/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Jeffson Lima 
dos anjos; cPf: 937.030.902-00; Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1205/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santa isabel 
do Pará-Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 17/05/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Jeffson Lima 
dos anjos; cPf: 937.030.902-00; Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1206/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 16/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: Sd PM Voney Herlon rodrigues Barbosa; 
cPf: 026.671.563-07; Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1207/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: curuça-Pa; Período: 20/05/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: SGT PM Jonas Eufrasio de oliveira; cPf: 
384.921.482-68; Valor: r$ 87,04. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1208/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 20/05/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: SGT PM José augusto Jesus Trindade; cPf: 
352.226.702-87; Valor: r$ 87,04. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1209/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 08/06/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: SGT PM Jonas Eufrasio de oliveira; cPf: 
384.921.482-68; Valor: r$ 87,04. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1210/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 15/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: SGT PM ronildo da Silva Martins; cPf: 
393.506.572-87; Valor: r$ 87,04. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1211/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: São domingos do capim-Pa; Período: 06/07/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Sebastião alves de Souza; 
cPf: 459.520.862-68; Valor: r$ 131,88. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1212/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: curuçá-Pa; Período: 20/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidor: SGT PM lucas abreu cruz; cPf: 376.649.802-91; 
Valor: r$ 87,04. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PorTaria Nº 1213/21/di/df – objetivo: chamado de Justiça; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: 17 a 19/05/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidor: Sd PM roniere Souza de lima; 
cPf: 004.758.012-70; Valor: r$ 633,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1214/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: curuçá-Pa; Período: 08/06/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidor: cB PM Giovane Santos do rêgo; cPf: 726.930.022-
49; Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 690709
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de adesÃo a ata “caroNa” Nº 004/2021 – cPL/
FasPMPa
o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará - faS-
PM, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando 
os termos do Processo nº 019/2021 – faSPMPa, realizado por adesão a 
aTa “caroNa” ao Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021, oriUNda da Polícia 
Militar do Pará, cujo o objetivo destina-se a contratação de Pessoa Jurídica 
“aquisição de 25 (Vinte e cinco) computadores referente ao lote 06 da 
referida ata, para substituir os atuais do faSPM que estão obsoletos e am-
pliação das atividades deste fundo de assistência Social, de acordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência. convencimento o Parecer 
do controle interno, através do Mem. nº 100/2021 – ci/faSPM, juntado 
aos autos do Processo nº 027/2021 – cPl/faSPM rESolVE:
1 – HoMoloGar a adesão a aTa “caroNa” nº 004/2021 – cPl/faSPM 
oriundo da aTa de registro de Preços SrP nº 012/2020 – Polícia Militar do 
Pará, em favor das empresas dEll computadores do Brasil ltda - cNPJ: 
72.381.189/0010-01, vencedora do Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021 
– cPl-PMPa, no valor global de r$ 118.825,00 (cento e dezoito Mil, oito-
centos e Vinte e cinco reais ).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta 
constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o 
fornecimento do objeto.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial 
do Estado, no prazo previsto em lei.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2021.
EMErSoN aNiBal MESQUiTa MarTiNS – TEN cEl QoPM rG 21188
rESP/dirETor do faSPMPa

Protocolo: 690385
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

..

diÁria
.

Portaria Nº 002/2021 - GaF - diÁrias de 09 de agosto de 2021
oBJETiVo: Visita técnica ao fundo de Saúde da Polícia Militar de Brasília - 
df e ao fundo de Saúde do Exército Brasileiro - fUSEX
fUNdaMENTo lEGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BraSÍlia-df
PErÍodo: 09 À 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05 dE aliMENTaÇÃo E 04 dE PoUSada
SErVidorES: MaJ QcoPM HÉlEN Márcia cardoSo dE SoUZa, cPf: 
673.723.092-04, Valor: r$ 2.627,01
 caP QoSPM MarcEllE loBaTo MElo, cPf: 615.140.392-49, Valor: r$ 2.389,68
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) dias após a data de retorno
ordENador: cEl QoSPM lÍSio EdUardo caPEla HErMES
diretor do fUNSaU

Protocolo: 690491
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-

nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:

Pregão Eletrônico nº 014/2021, modo de disputa aBErTo/fEcHado, tipo ME-

Nor PrEÇo Por iTEM, valor global máximo estimado r$ 118.865,67 (cento 

e dezoito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

objeto: aQUiSiÇÃo dE SiSTEMa GloBal dE PoSicioNaMENTo (GPS) a 

fiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da coordENadoria ESTadUal dE 

dEfESa ciVil do cBMPa.

Pregoeiro titular: lUiZ alfrEdo SilVa GaliZa doS SaNToS - MaJ QoBM

Pregoeiro substituto: MoiSÉS TaVarES MoraES – TcEl QoBM

data de abertura: 23/08/2021, às 09h30min (horário de Brasília).

Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspa-

ra.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.

Belém, 10 de agosto de 2021.

HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM

comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 690358
.

diÁria
.

Portaria Nº 246/diÁria/dF de 01 de JULHo de 2021

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 

Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 

4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.

considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a 

PorTaria nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;

considerando a PorTaria nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 

no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.

considerando a PorTaria nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 

no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.

rESolVE:

art. 1º - conceder ao militar: Sd BM BiaNca dE oliVEira SoarES, 04 (QUa-

Tro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias pousada, conforme planilha 

anexa, perfazendo um valor total de r$ 600,04 (SEiScENToS rEaiS E QUa-

Tro cENTaVoS), para seguir viagem aos municípios e localidades do Estado, 

a serviço da aScoM – BM/5 do cBMPa na operação Veraneio 2021.

art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.

PoS-
To /

Grad
NoME Mf ori-

GEM dESTiNo
daTa Nº dE 

diáriaS
Valor 
UNiT. 
(r$)

SUB-ToTal 
(r$)

ToTal 
(r$)

SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

Sd BM

BiaNca 
dE oli-
VEira 

SoarES

5923629
Be-
lém 
- Pa

icoara-
ci - Pa; 
outeiro 

- Pa; coti-
juba - Pa e 
Mosqueiro 

- Pa

02/07/2021 05/07/2021 4 3 85,72 r$600,04 r$600,04

HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM

coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil

Portaria Nº 247/diÁria/dF de 08 de JULHo de 2021

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 

Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 

4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.

considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a 

PorTaria nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;

considerando a PorTaria nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 

no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.

considerando a PorTaria nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 

no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.

rESolVE:

art. 1º - conceder aos militares relacionados, diárias de alimentação e 

pousada para cada, conforme planilha anexa, perfazendo um valor total 

de r$ 1.018.429,36 (UM MilHÃo, dEZoiTo Mil, QUaTrocENToS E ViNTE 

E NoVE rEaiS E TriNTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem aos 

municípios e localidades do Estado, a serviço do comando operacional do 

cBMPa na operação Veraneio 2021.

art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PoSTo /Grad NoME Mf oriGEM dESTiNo
daTa Nº dE diáriaS

Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)
SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

ST BM JorGE fiGUEirEdo doS SaNToS 5623537 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM roBErTo lUiZ rEiS dE SoUZa 5211328 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM roNald SilVa SoUZa 5162289 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM MarcoS dE SoUZa SilVa 5428505 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM WaSHiNGToN lUiZ dE JESUS 
aNETE SaNToS 5210453 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM daVi BriTo fErrEira 5282713 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM carloS aUGUSTo da SilVa 
fErrEira 57173395 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM EricK SoUZa do carMo 57189312 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM JailSoN da SilVa fErrEira 57217753 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

Sd BM roBSoN rENaTo PicaNÇo 
SaNToS 57217843 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM aNdErSoN dE aSSiS TorrES 
dE SoUSa 57218041 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM THYaGo carrEira da cUNHa 54196522 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM EdValdo PENa JUNior 5932506 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM JESUS fiGUEirEdo da PENHa 5932460 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM YUri coUTo BaTiSTa 5932412 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

Sd BM TaSSio BrUNo fariaS dE 
aNdradE 5932284 icoaraci outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

caP BM aNToNiEl NaSciMENTo dE 
SoUSa 57190114 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 145,07 r$2.466,19

TEN QoBM alUiZio lUiZ aZEVEdo dE 
araUJo 5932594 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 141,11 r$2.398,87

SGT BM carloS aNdrE MENiNo dE 
oliVEira carValHo 5826624 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM iVaNilSoN SaNToS coSTa 5430429 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM fraNciSco EVaNdro SilVa 
SaNToS 5601592 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM odENilSoN liSBoa corrEa 5610222 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM MaNoEl SaNTaNa MoNTEiro 
JUNior 54196362 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM ToNY dalENo BarroS riBEiro 57189407 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
cB BM WaTSSoN PacHEco SoarES 57189414 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM arlEY rafaEl BarBoSa ro-
driGUES 57217782 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM oSValdiNo da SilVa dE SoUZa 57173977 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM JoSUE SiQUEira da coNcEiÇÃo 5932546 ananindeua outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
ST BM WaldENir PiMENTEl NoroNHa 5399335 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM lEaNdro aUGUSTo ESTEVES 
dE SoUZa 57173607 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

Sd BM rafaEl SoUZa dE oliVEira 5917160 Belém outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
SGT BM Joao MENdoNÇa dE PadUa 54184951 icoaraci cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04
cB BM JoHNNY dE aQUiNo da SilVa 57173408 icoaraci cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
SGT BM iValdo NUNES fErrEira 5398797 icoaraci cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04
cB BM daNiEla raiol dE alMEida 57217917 icoaraci cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
SGT BM SaNdro lUiZ GoNZaGa SaNToS 54185218 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04
Sd BM ElSoN JEffErSoN coSTa liMa 5932459 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
cB BM iTalo dE oliVEira SaNdoVal 57217925 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
SGT BM aUZirlEY SoarES MENdES 5823730 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04
cB BM rElrY MoNTEiro BorGES 57208207 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
cB BM WillEr loBaTo ViEira 57218020 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
SGT BM raildo MoNTEiro doS SaNToS 57173416 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04
cB BM SaNNiErY liSBoa da SilVa 57217937 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
caP BM WaUliSoN fErrEira PiNTo 57173343 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 145,07 r$4.787,31
SGT BM GaBriEl da SilVa oliVEira 54185344 icoaraci cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04
SGT BM odacir fErrEira doS SaNToS 5602483 icoaraci cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04
Sd BM aNdrEiSSoN da coSTa loPES 5932543 icoaraci cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
Sd BM ciro SoarES do NaSciMENTo 5932474 icoaraci cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
cB BM EMErSoN lEao riBEiro 57174006 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
Sd BM rEYNaN SilVa daS NEVES 5932363 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
cB BM EldEr oliVEira Garcia 57174004 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80

cB BM ViTal BraSil araUJo MoNTEiro 
filHo 57218353 Belém cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04

MaJ BM lUiZ roaN rodriGUES 
MoNTEiro 5833540 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

MaJ BM MarcUS PaUlo carTaGENES 
VEloSo 54185268 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

ST BM PaUlo EVEraldo do NaSciMEN-
To SoUZa 5704510 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 87,04 r$1.479,68
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SGT BM Joao HErMiNio diaS fEio 5210585 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 87,04 r$1.479,68
SGT BM aNToNio BaTiSTa XiMENdES 5600995 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 87,04 r$1.479,68

SGT BM PaUlo HENriQUE MarTiNS 
MalHEiroS 5427711 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 87,04 r$1.479,68

SGT BM aGEU rodriGUES da SilVa 5400023 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 87,04 r$1.479,68

SGT BM lUiZ carloS roSario fEr-
NaNdES 5430488 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 87,04 r$1.479,68

SGT BM EBEr BESSa JUNior 57173338 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 87,04 r$1.479,68
SGT BM carloS da SilVa PaiVa NETo 57174206 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 87,04 r$1.479,68
cB BM GErSoN TEiXEira dE oliVEira 57173461 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 85,72 r$1.457,24
cB BM lUiZ dEVid dE liMa 57217687 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 85,72 r$1.457,24

cB BM JoSE diEiME dE SoUZa ca-
ValcaNTE 57217866 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 85,72 r$1.457,24

cB BM JoSE lEaNdro TaVarES da SilVa 57189149 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 85,72 r$1.457,24
cB BM alBErTo alMEida NaSciMENTo 57189345 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 85,72 r$1.457,24
Sd BM caMilo rodriGUES HolaNda 5932573 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 85,72 r$1.457,24
Sd BM ViNiciUS MEllo da SilVa 5932313 Mosqueiro Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 85,72 r$1.457,24

TEN QoBM EVaNdro faBio alEiXo MElo 
da SilVa 5932598 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 116,05 r$3.829,65

TEN BM daVid BarroS dE araUJo 55588902 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 116,05 r$3.829,65
SGT BM MarcElo doS SaNToS GiMENES 5618231 ananindeua Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32
SGT BM NElio JUNior corrEa 54185177 ananindeua Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM faBricio rEGiS alBErTo 
cHaGaS 54185321 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM raiMUNdo aUGUSTo SoarES 
dE SoUZa 5452694 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM Joao SilVEira da coNcEiÇao 5132932 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32
SGT BM afoNSo riBEiro da coSTa 5428599 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32
SGT BM aNToNio JoSE TElES BaraTa 5120020 ananindeua Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32
cB BM NElSoN MoNTEiro aMador 57174025 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76
cB BM faBio MaNoEl dE MacEdo NETo 57217922 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM ariEl GilBErTo PiEdadE 
MarQUES 57217983 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM EdSoN doS PraZErES ViaNa 57217949 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM Joao HENriQUE dE SoUZa 
fErrEira 57173335 ananindeua Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM WallacE fariaS corrEa 57189271 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM carloS WilSoN PiNHEiro 
SaldaNHa 57189189 ananindeua Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM NElSoN roSa doS rEMEdioS 57218391 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76
cB BM MarlUcE da SilVa oliVEira 57190145 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76
cB BM daril da SilVa E SilVa 57220179 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76
cB BM dENNYS da SilVa PErEira 54189774 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76
cB BM EVaNdro doS SaNToS diaS 57198968 ananindeua Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76
cB BM faBricio PErEira da SilVa 57189265 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM aGUiNaldo dE SoUZa BarTolo-
MEU JUNior 57173361 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

Sd BM fraNciSco coSTa GoUVEa NETo 5932282 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

Sd BM BENEdiTo rENaTo SoZar 
PErEira 5932483 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

Sd BM arTHUr da coSTa MaciEl 5932456 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

Sd BM NaYara fErNaNda frEiTaS 
dE SoUSa 5932553 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

Sd BM raiZa NaSciMENTo dE alMEida 97571521 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76
Sd BM rENaN do carMo SilVa 5932549 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76
Sd BM lorENa afoNSo da SilVa 5932509 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76
Sd BM BraYaN aMador SoarES 5932528 Belém Mosqueiro - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

SGT BM WalTEr oliVEira da SilVa 
filHo 54184964 Marituba Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

cB BM afoNSo fUrTado doS SaNToS 57189104 Belém Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

Sd BM TaiS fErNaNda GEMaQUE 
aMaral 5932510 Belém Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

TEN QoBM BrUNa Naila PESSoa PErEira 5932590 castanhal Marudá - Marapa-
nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 116,05 r$3.829,65

SGT BM JoSE dE araUJo SilVa 5421802 castanhal Marudá - Marapa-
nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM alciNdo SEaBra da SilVa 5601053 castanhal Marudá - Marapa-
nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

Sd BM MaTHEUS aUGUSTo doS rEiS 5932407 castanhal Marudá - Marapa-
nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

Sd BM WildElaN MoraES dE SoUZa 5932418 castanhal Marudá - Marapa-
nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

SUBTEN BM MaTEUS caciS SaloMao NETo 5601215 castanhal crispim - Marapa-
nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32
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SGT BM JoSE Maria PiNTo doS SaNToS 5421780 castanhal crispim - Marapa-
nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM GilBErTo da SilVa NaSciMENTo 5601312 castanhal crispim - Marapa-
nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM UZiEl da SilVa oEiraS 5621003 castanhal crispim - Marapa-
nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

cB BM MarcoS JoSE coSTa NaSci-
MENTo 57173370 castanhal crispim - Marapa-

nim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

SGT BM EdValdo NaZarENo GoNÇalVES 
da coNcEiÇao 5623502 castanhal algodoal - Maracanã 

- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM fraNciSco dElMiro doS rEiS 
MElo 5601444 castanhal algodoal - Maracanã 

- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM MarcoS JoSE MaMEdES dE 
SoUZa 5601045 castanhal algodoal - Maracanã 

- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM WaldEMir dE liMa rodriGUES 5438560 castanhal algodoal - Maracanã 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

cB BM JairlEN SaNToS da SilVa 
caSTro 57218544 castanhal algodoal - Maracanã 

- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM caroliNa falcao carriÇo 57217911 castanhal algodoal - Maracanã 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

TEN QoBM Marcio aUGUSTo liMa loBaTo 5932578 Barcarena caripi - Barcarena - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 141,11 r$2.398,87
SGT BM Mario raMoS MoraES filHo 5398002 Barcarena caripi - Barcarena - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM alBErTo cardoSo loPES 5465702 Barcarena caripi - Barcarena - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM GilSoN loBaTo doS SaNToS 5422434 Barcarena caripi - Barcarena - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM arMaNdo MarQUES dE liMa 
JUNior 54185163 Barcarena caripi - Barcarena - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM EMaNUEl carValHo BarroS 57173672 Barcarena caripi - Barcarena - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
cB BM JiMMY PErEira doS SaNToS 57189263 Barcarena caripi - Barcarena - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM EVErSoN JoSE carValHo 
PErEira 57189385 Barcarena caripi - Barcarena - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM roSiValdo faYal dE frEiTaS 57189395 Barcarena caripi - Barcarena - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
TEN QoBM WESlEN SaNcHES dE fariaS 5932588 abaetetuba Beja - abaetetuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 141,11 r$2.398,87

ST BM JoSE riBaMar dE araUJo raiol 5210380 abaetetuba Beja - abaetetuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM MaNUEl Maria cardoSo 
PErEira 5422841 abaetetuba Beja - abaetetuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM Marcio criSTiaNo riBEiro 
caldaS 5827108 abaetetuba Beja - abaetetuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM MiZaQUE rodriGUES BarBoSa 57173597 abaetetuba Beja - abaetetuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM JociElToN KlaYToN do NaS-
ciMENTo 5718937 abaetetuba Beja - abaetetuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM JEoVaN do ESPiriTo SaNTo 
ValENTE 57217700 abaetetuba Beja - abaetetuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

Sd BM clEidSoN draGo NEVES 5932434 abaetetuba Beja - abaetetuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
SGT BM WalciMar coNTENTE SaNcHES 54185196 cametá aldeia - cametá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM aNSElMo MarcElo PirES PiNTo 54185183 cametá aldeia - cametá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM Kaio rodriGo aNaiSSi dE 
oliVEira SilVa 54185195 cametá aldeia - cametá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM Mario aNToNio doS SaNToS 
NUNES 5430410 cametá aldeia - cametá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM MarcilEi SaNToS fErrEira 57189400 cametá aldeia - cametá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM BrUNo oliVEira dE araUJo lEal 5932424 cametá aldeia - cametá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

SGT BM aNToNio MiGUEl QUarESMa do 
aMaral JUNior 54185171 Belém Ponta de Pedras - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

SGT BM Joao PaUlo dE SoUZa oliVEira 5826888 Belém Ponta de Pedras - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56
SGT BM clEBEr MarTiNS laGo 5438616 Belém Ponta de Pedras - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56
Sd BM JHoNaTaN GoMES TraVaSSoS 5932471 ananindeua Ponta de Pedras - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
cB BM BrUNo daViS BENJo da SilVa 57189292 Belém Ponta de Pedras - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
MaJ BM diEGo dE aNdradE cUNHa 57174108 Salvaterra Soure - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 158,26 r$5.222,58

ST BM aGNaldo MarQUES coSTa dE 
aSSUNÇao 5426189 Salvaterra Soure - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04

cB BM JUNior GoMES fariaS 57173411 Salvaterra Soure - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
cB BM MoiSES doS SaNToS lEao 57173443 Salvaterra Soure - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
SGT BM GilVaNdo PErEira MiraNda 5621011 Belém Soure - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

SGT BM JEaN carloS coSTa NaSci-
MENTo 5602360 Belém Soure - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

cB BM WaldSoN JoSE da SilVa BarroS 57173373 Marituba Soure - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
SGT BM Joao MoraiS da SilVa 5452627 Marituba Soure - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

TEN BM NElSoN fErNaNdo da PaiXao 
riBEiro 5608937 Salvaterra Salvaterra - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 141,11 r$2.398,87

SGT BM dJaMil raiol GUiMaraES 5602041 Salvaterra Salvaterra - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM dENilSoN caMara da SilVa 5399661 Salvaterra Salvaterra - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM EMaNUEl doS SaNToS SaNcHES 57189329 Salvaterra Salvaterra - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM lUciVal BrUNo aNdradE dE 
MElo 57173413 Salvaterra Salvaterra - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
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Sd BM JoHN KENNEdY dE BriTo 
PErEira 5932518 Salvaterra Salvaterra - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

SGT BM orlaNdo do NaSciMENTo 
TaVarES filHo 57173875 ananindeua Salvaterra - Pa - praias 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

SGT BM aMilToN alMEida fEiToSa 5609151 Belém Salvaterra - Pa - praias 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56
cB BM SHaNTo SoUZa dE BriTo 57189185 Belém Salvaterra - Pa - praias 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

SGT BM lUiZ NaZarENo BaTiSTa da 
SilVa 5607353 Salvaterra Joanes - Salvaterra - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM PaUlo roBErTo da coSTa 
daMaScENo 57173457 Salvaterra Joanes - Salvaterra - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

SGT BM lUiZ oTaVio riBEiro rodri-
GUES 5452643 Belém Joanes - Salvaterra - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

SGT BM JoElSoN coElHo dE MElo 5426090 Salvaterra água Boa - Salvaterra 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM oScar SaNToS aNSElMo 5397723 Salvaterra água Boa - Salvaterra 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM GEZiEl rEiS da SilVa 57173932 Salvaterra água Boa - Salvaterra 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

SGT BM JoSE roBErTo NoGUEira 
MariNHo 5399297 Belém água Boa - Salvaterra 

- Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

MaJ BM adolfo lUiS MoNTEiro loPES 54185305 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 158,26 r$2.690,42

caP BM THiaGo aUGUSTo VilHENa 
da SilVa 57220120 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 145,07 r$2.466,19

TEN QoBM alcidENiS carValHo ModESTo 5932583 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 141,11 r$2.398,87
SGT BM EliESEr TENorio dE araUJo 5428351 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM carloS alBErTo fErrEira 
GUiMaraES 5399718 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM rENaTo SaraiVa da coSTa 5623545 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM EdiMilSoN dE JESUS SarMENTo 5610281 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM MarcElo liMa dE oliVEira 5826942 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM ValNEY NaSciMENTo PErEira 54185024 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM ailSoN roBErTo da SilVa lElES 54185184 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM lEoNardo BENTES dE alBU-
QUErQUE 57189276 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM JUlio cEZar PEroTE cHaVES 57217821 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM HEVErToN rodriGo rEiS 
dE liMa 57217935 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM JadEr fEliPE iPiraNGa da crUZ 57217923 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM JoSE alfrEdo alMEida ro-
driGUES 57217927 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM aNToNio da SilVa coSTa JUNior 57218562 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
cB BM diEGo PiNHEiro doS SaNToS 57217903 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM NaElSoN MEirElES coSTa 5932253 Salinópolis Salinópolis - Pa - praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

TEN QoBM adriEllY criSTiNa MoraES dE 
oliVEira 5932592 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 141,11 r$4.938,85

TEN QoBM aNa PaUla BriTTo PErEira 5932584 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 141,11 r$4.938,85
STEN BM HUGo arMaNdo liSBoa MoUra 5430218 Tailândia Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 141,11 r$4.938,85
ST BM ricardo rESQUE VEloSo 5601878 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80

SGT BM SErGio daS NEVES SoarES 5610338 ananindeua Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80

SGT BM alESSaNdro dE JESUS raMoS 
da SilVa 5399521 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80

SGT BM BENEdiTo oliVEira da coSTa 5609135 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80
SGT BM ricardo MiraNda dE SoUZa 54185343 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80
SGT BM iVaN TaVarES MoraiS 5398690 Tailândia Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80
SGT BM aNdrE rENaTo BarBoSa dE liMa 5601002 capanema Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80
SGT BM EdEr NEVES BaTiSTa 5623600 São Miguel do Guamá Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80
SGT BM JoSiEl GoMES dE NaZarE 5601398 São Miguel do Guamá Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80
SGT BM daVid MclEaN dE liMa SilVa 54185235 São Miguel do Guamá Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80
cB BM faBiaNo BaTiSTa arrUda 57205140 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
cB BM alBErTo SilVa doS SaNToS 57217785 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
cB BM WillaMYS PErEira dE oliVEira 57173334 ananindeua Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
cB BM JoSE ariMaTEia dE MElo 57173450 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM roGErio ValdiViNo corrEa 
da SilVa 57217806 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM rodolfo MoraES doS SaNToS 57173441 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
cB BM roZiMar lUcENa corrEa 57189275 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM cHarlENo JoSE do Mar 
oliVEira 57190138 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM MadSoN PirES da SilVa 57218007 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM cHriSTiaNo daNNY rEiS 
oliVEira 55586762 Marituba Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM JUciVal alMEida PiEdadE 
JUNior 57217950 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM GlEYdSoN GoMES ViNENTE 57173888 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
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cB BM lEoNardo BriTo da SilVa 57218050 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
cB BM criSTilENE dE PaiVa coSTa 57217758 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
cB BM KlEYfEr PaUla NoGUEira 57217982 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM oSiEl dE alMEida raMoS 
JUNior 57218494 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM aNToNiEl doS SaNToS 57217697 Tailândia Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM licUrGo faVacHo cHarala-
BoPoUloS 57173359 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM aNdErSoN roGErio dE SoUZa 
liNHarES 57173914 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM TadEU coSTa BarBoSa 57218034 Bragança Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
cB BM TiaGo BorGES frEiTaS 57217910 Santa isabel do Pará Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM aNToNio Elcid TEiXEira 
PiNHEiro 57189336 Moju Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM ricardo aUGUSTo Maia roSa 57218377 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM WElliNGToN carloS VENaNcio 
dE liMa 57218032 Vigia de Nazaré Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM roGErio alEXaNdrE PacHEco 
da lUZ 5932478 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM daNilo fErrEira dE alMEida 5932541 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
Sd BM Maria dE faTiMa loPES lEiTE 5932467 ananindeua Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM JESSica PaTricia aGUiar da 
coSTa 5932275 Belém Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM ESMaEl BriTo da crUZ 5890218 São Miguel do Guamá Salinópolis - Pa - praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
cB BM aNdriNElSoN NUNES PiNHEiro 57175037 Belém Salinópolis 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
cB BM JoBSoN rodriGUES da coSTa 57189297 Belém Salinópolis 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
Sd BM NaYaNNa da coSTa oliVEira 5932316 Belém Salinópolis 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00
Sd BM PEdro WilHaMiS SEaBra aBrEU 5932278 Belém Salinópolis 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM Joao rodriGo MEirElES dE 
frEiTaS 57217986 Belém Salinópolis 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM WElliNGToN SilVa da SilVa 57217960 Belém Salinópolis 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

MaJ QoBM diEGo WaGNEr PiNTo ro-
driGUES 57174098 Bragança ajuruteua - Bragança 

- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 158,26 r$2.690,42

SGT BM cElio liMa BaTiSTa 5610192 Bragança ajuruteua - Bragança 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM lEoNardo JoSE aBdoN lEiTE 57217877 Bragança ajuruteua - Bragança 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM SErGio liSBoa da SilVa 5601932 Bragança ajuruteua - Bragança 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM GraciEl SoUSa coSTa 5428467 Bragança ajuruteua - Bragança 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM JoSE fErNaNdo GoMES dE 
SoUZa 5607299 Bragança ajuruteua - Bragança 

- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

cB BM MarcEliNo MarTiNS cardoSo 57189389 Bragança ajuruteua - Bragança 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM clEBEr JUNior MESQUiTa 
fErrEira 57173898 Bragança ajuruteua - Bragança 

- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM JoSE lUiS dE liMa BaSToS 57173974 Bragança ajuruteua - Bragança 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM daNTE rESENdE 57217837 Bragança ajuruteua - Bragança 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM aNToNio MarcoS fariaS coSTa 57217863 Bragança ajuruteua - Bragança 
- Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

ST BM JEdaliaS BaraTa MoNTEiro 5399394 Belém ajuruteua - Bragança 
- Pa 16/07/2021 02/08/2021 18 18 131,88 r$4.747,68

SGT BM EdValdo aUGUSTo SoUZa 
da SilVa 5623626 Breves Portel - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

SGT  BM fEliPE GUSTaVo criSTo MoNard 54185216 Breves Portel - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

cB BM GUSTaVo HENriQUE dE aSSUN-
Çao SilVa 57217701 Breves Portel - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM Marcilo MoNTEiro MarTiNS 57217724 Breves Portel - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
cB BM adriaNo dE oliVEira alVES 57217737 Breves Portel - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

Sd BM JHEYMiSoN rENa da SilVa 
coSTa 5932309 Breves Portel - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

Sd BM rENaN PoTHEr dE carValHo 5932461 Breves Portel - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
Sd BM HEicTor coSTa TaVarES 5908869 Breves Portel - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

TEN QoBM MaTEUS HENriQUE BiTENcoUrT 
MacEdo 5632603 Tucuruí Breu Branco - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 141,11 r$4.656,63

SGT BM EXPEdiTo da crUZ MENEZES 5399459 Tucuruí Breu Branco - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04
SGT BM Haroldo corrEa doS SaNToS 5623243 Tucuruí Breu Branco - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04
cB BM EliEl QUarESMa rEGo 57173706 Tucuruí Breu Branco - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
cB BM JoSE lUiZ ViaNa PalHETa 57189340 Tucuruí Breu Branco - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80
Sd BM MadSoN Garcia da SilVa 5932274 Tucuruí Breu Branco - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80

TEN QoBM aVila rodriGo dE SoUSa 
foNSEca 5932629 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 141,11 r$2.398,87



68  diário oficial Nº 34.666 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

SGT BM aUriNo dE SoUZa dE alMEida 5421993 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM NaZildo ValENTE da SilVa 5607647 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
SGT BM iraNil NErY GoNÇalVES 54185325 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
cB BM JoSiaNE doS SaNToS raBElo 57189232 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

cB BM WallacE claYToN NEGrao 
TaVarES 55588241 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

Sd BM iTalo roMUlo PESSoa SoUSa 5932301 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM fEliPE MarTiNS rEiS 5932319 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

Sd BM adriaNo liNdoN lEiTE 
cardoSo 5932300 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

Sd BM aNdrE lUiZ PErEira loBaTo 5932303 Marabá Tucunaré - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
ST BM PaUlo liMa do NaSciMENTo 5608694 Marabá Geladinho - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM EdVaNE do Socorro PaiXao 
da SilVa 5607566 Marabá Geladinho - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

SGT BM WilSoN PErEira cUNHa 5824087 Marabá Geladinho - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96
Sd BM WEVErSoN fariaS liMa 5932259 Marabá Geladinho - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM JESSYca GUErra dE oliVEira 5932285 Marabá Geladinho - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20
Sd BM JEfSoM MENdES TEiXEira 5932276 Marabá Geladinho - Marabá - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

TEN QoBM SaMUEl JoNaTHa araUJo da 
MoTa 5932591 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 141,11 r$5.221,07

cB BM PaUlo lUcilaNio frEirE dE 
SoUZa 57174200 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM WilSoN oliVEira do roSario 57218247 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
cB BM PaUlo aNdrE da SilVa BorGES 57175160 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM EdilSoN PoNTES da SilVa 
JUNior 57173663 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM roBErTo BarBoSa da SilVa 57218523 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
Sd BM Klicia faBiola dE SoUZa liMa 5932315 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

SGT BM WillaME NaTiVidadE do 
NaSciMENTo 5601320 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

cB BM aNdErSoN cardoSo E cardoSo 57189229 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM fraNciSco dE aSSiS aGUiar 
dE liMa 57209883 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

Sd BM MicHaEl rodriGo oliVEira 
da crUZ 5905072 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

 Sd BM WENdY BrENda BESSa PaES 
MoUra 5932249 altamira Porto de Moz - Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

TEN BM SilVio lUiS liMa cHaVES 5826691 redenção conceição do araguaia 
- Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 141,11 r$5.221,07

cB BM dirlEi BiSPo BaSToS 57218534 redenção conceição do araguaia 
- Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM crYSTiaN alENcar E SilVa 57218532 redenção conceição do araguaia 
- Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM WilliaN da SilVa SoUSa 57218235 redenção conceição do araguaia 
- Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM ValTEir GoMES dE oliVEira 57218384 redenção conceição do araguaia 
- Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

Sd BM lUcaS coSTa Sa 5932560 redenção conceição do araguaia 
- Pa 15/07/2021 02/07/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

SUBTEN BM MarcoS aNToNio PaiXao alEiXo 5397910 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

SGT BM raiMUNdo NoNaTo SoarES doS 
SaNToS 5607310 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 131,88 r$4.879,56

SGT BM GEdEoN JoSE BiSPo da SilVa 5826675 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 131,88 r$4.879,56
cB BM oMErio doS SaNToS SoUZa 57190099 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
SGT BM EdilaZio da SilVa SoUZa 5209420 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 131,88 r$4.879,56
cB BM MarcoS coElHo doS SaNToS 57189310 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM raUl fHElliPE carValHo 
ZoTTolo 57190084 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

cB BM EBErSoN PiNHEiro lEiTE 57189226 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
SGT BM WElliToN da SilVa SaNToS 5607515 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 131,88 r$4.879,56
cB BM MarTiNHo MaTiaS PErEira 57218530 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
cB BM WaTila oliVEira ViEira 57218387 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
Sd BM EdSoN EVEloN caValHEiro Baia 5932310 redenção São félix do Xingu - Pa 15/07/2021 02/08/2021 19 18 126,60 r$4.684,20

HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil

Portaria Nº 248/diÁria/dF de 08 de JULHo de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 

e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;

considerando a PorTaria nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.

rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares relacionados, diárias de alimentação e pousada para cada, conforme planilha anexa, perfazendo um valor total de r$ 

5.257,96 (ciNco Mil, dUZENToS E ciNQUENTa E SETE rEaiS E NoVENTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem aos municípios e localidades do 
Estado, a serviço da diretoria de Saúde do cBMPa na operação Veraneio 2021.

art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PoSTo /Grad NoME Mf oriGEM dESTiNo
daTa Nº dE diáriaS

Valor UNiT. 
(r$) SUB-ToTal (r$) ToTal (r$)

SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

SUBTEN BM rr fraNciSco daS cHaGaS 
carValHo filHo 5037433

Belém - Pa São João de Pirabas - Pa 
e Salinópolis - Pa 03/07/2021 05/07/2021 3 2 131,88 r$659,40

r$2.677,16
Belém - Pa Bragança - Pa; ourém - 

Pa e Peixe-Boi - Pa 08/07/2021 11/07/2021 4 3 131,88 r$923,16

Belém - Pa abaetetuba - Pa e 
Barcarena - Pa 14/07/2021 16/07/2021 3 2 131,88 r$659,40

Belém - Pa Mosqueiro - Pa 23/07/2021 25/07/2021 3 2 87,04 r$435,20

cB BM lEaNdra MaNUlia PaiVa 57189328

Belém - Pa São João de Pirabas - Pa 
e Salinópolis - Pa 03/07/2021 05/07/2021 3 2 126,60 r$633,00

r$2.580,80
Belém - Pa Bragança - Pa; ourém - 

Pa e Peixe-Boi - Pa 08/07/2021 11/07/2021 4 3 126,60 r$886,20

Belém - Pa abaetetuba - Pa e 
Barcarena - Pa 14/07/2021 16/07/2021 3 2 126,60 r$633,00

Belém - Pa Mosqueiro - Pa 23/07/2021 25/07/2021 3 2 85,72 r$428,60

HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil

Portaria Nº 249/diÁria/dF de 08 de JULHo de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 

e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;

considerando a PorTaria nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.

rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares relacionados, diárias de alimentação e pousada para cada, conforme planilha anexa, perfazendo um valor total de r$ 
52.253,06 (ciNQUENTa E doiS Mil, dUZENToS E ciNQUENTa E TrÊS rEaiS E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem aos municípios e localidades 

do Estado, a serviço do comando operacional do cBMPa na operação Veraneio 2021.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.

PoSTo /Grad NoME Mf oriGEM dESTiNo
daTa Nº dE diáriaS

Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)
SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

SGT BM dJalMa NUNES oScar 5422302 Belém - Pa outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 0 131,88 r$2.241,96

ST BM WilliaM Eloi corrEa 
da cUNHa 5428564 Salvaterra Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

ST BM Jair coSTa doS SaNToS 5539110 Salvaterra Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM lUiS oTaVio dE SoUZa 
MaciEl 5826594 ananindeua Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

SGT BM aNdErSoN claYToN 
SoUSa dE SoUZa 54185205 ananindeua Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

cB BM JoSE ricardo doS 
SaNToS riBEiro 57189096 Belém - Pa Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

Sd BM EdilENa Maria riSUE-
NHo BriTo da SilVa 5922977 Belém - Pa Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

MaJ QoBM ricardo lENo aNaiSSi 
PErEira 5833531 Belém - Pa Salinópolis - Pa 15/07/2021 01/08/2021 18 17 158,26 r$5.539,10

cB BM NEliNHo MoNTEiro dE 
araUJo 57189284 Belém - Pa Salinópolis - Pa 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM VicTor flaVio fErrEira 
aracaTi 57191258 Belém - Pa Salinópolis - Pa 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

ST BM aGUiNaldo BraGa 5359414 Belém - Pa Salinópolis - Pa 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80

ST BM raiMUNdo NoNaTo 
NEVES BoGa filHo 5598583 Belém - Pa Salinópolis - Pa 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80

SGT BM EdGar SMiTH SaNToS 5211409 ananindeua Salinópolis - Pa 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80

SGT BM EdiValdo adriaNo doS 
SaNToS 5601240 ananindeua Salinópolis - Pa 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80

HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil

Portaria Nº 250/diÁria/dF de 08 de JULHo de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 

e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;

considerando a PorTaria nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.

rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares relacionados, diárias de alimentação e pousada para cada, conforme planilha anexa, perfazendo um valor total de 

r$ 116.131,02 (cENTo E dEZESSEiS Mil, cENTo E TriNTa E UM rEaiS E doiS cENTaVoS), para seguirem viagem aos municípios e localidades do 
Estado, a serviço do comando operacional do cBMPa na operação Veraneio 2021.

art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PoSTo /Grad NoME Mf oriGEM dESTiNo
daTa Nº dE diáriaS

Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)
SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

Sd BM HEMErSoN MiraNda 5932265 canaã dos carajás outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 18 18 126,60 r$4.557,60

Sd BM ElVYS MaiKoN caMPElo 
SoarES 5932263 canaã dos carajás outeiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 18 18 126,60 r$4.557,60

TEN BM NElSoN fErNaNdo da 
PaiXao riBEiro 5608937 Salvaterra cotijuba - Pa 03/07/2021 15/07/2021 13 12 141,11 r$3.527,75

cB BM PaUlo roGErio rodri-
GUES fErrEira 57218303 Salinópolis cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 126,60 r$4.177,80

SGT  BM Marcio JorGE NaSci-
MENTo frEiTaS 54185223 Salinópolis cotijuba - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 131,88 r$4.352,04

SGT BM JocYValdo UliSSES 
SoUZa dUraNS 5398444 Belém Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

cB BM THYaGo SilVa SaNToS 57217692 ananindeua Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM alEXSaNdro SoarES 
aMoEdo 57190166 ananindeua Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM lUiS MaUricio SoUZa 
do carMo 57189412 ananindeua Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

SUBTEN BM aNToNio carloS do 
carMo coSTa 5601738 Tucuruí Mosqueiro - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

cB BM MarcoS VENicio PiNTo 
dE oliVEira 57217896 castanhal Marudá - Marapanim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

cB BM aNToNio arlaN daS 
NEVES SilVa 57173908 castanhal crispim - Marapanim - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 85,72 r$2.828,76

SGT BM Marcio JoSE GaMa dE 
oliVEira 5623553 castanhal algodoal - Maracanã - Pa 16/07/2021 01/08/2021 17 16 87,04 r$2.872,32

caP BM faBio cardoSo 
fErrEira 57190121 Vigia de Nazaré colares - Pa 18/07/2021 

25/07/2021
22/07/2021 
29/07/2021 8 10 145,07 r$2.611,26

SGT BM Joao Nildo raiol da 
coSTa 5209978 Vigia de Nazaré colares - Pa 18/07/2021 

25/07/2021
22/07/2021 
29/07/2021 8 10 131,88 r$2.373,84

SGT BM lUiZ carloS PErEira 
doS SaNToS 5602068 Vigia de Nazaré colares - Pa

17/07/2021 
23/07/2021 
30/07/2021

18/07/2021 
25/07/2021 
01/08/2021

8 5 131,88 r$1.714,44

Sd BM SaMoEl MorEira dE 
oliVEira JUNior 5932417 Vigia de Nazaré colares - Pa 18/07/2021 

25/07/2021
22/07/2021 
29/07/2021 8 10 126,60 r$2.278,80

Sd BM Joao PaUlo PaiVa 
coSTa 5932397 Vigia de Nazaré colares - Pa 18/07/2021 

25/07/2021
22/07/2021 
29/07/2021 8 10 126,60 r$2.278,80

Sd BM WENdEll lUiZ lEMoS 
lira 5932336 Vigia de Nazaré colares - Pa

17/07/2021 
23/07/2021 
30/07/2021

18/07/2021 
25/07/2021 
01/08/2021

8 5 126,60 r$1.645,80

cB BM WilKSoN BarBoSa 
MoNTEiro 57217944 Salinópolis Salinópolis - Pa praias 16/07/2021 01/08/2021 17 0 126,60 r$2.152,20

caP BM MaX roBlEdo da SilVa 5452651 icoaraci Salinópolis - Pa praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 145,07 r$5.077,45

SGT BM clENilSoN fElGUEira 
da PoNTE dE lEMoS 5607744 Belém Salinópolis - Pa praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80

SGT BM ToNY EVErToN MEN-
doNÇa da SilVa 5602645 Belém Salinópolis - Pa praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 131,88 r$4.615,80

cB BM fraNciSca VEroNica 
MENEZES MaGalHaES 57190148 Belém Salinópolis - Pa praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM aldo NaSciMENTo dE 
alMEida 5932542 Belém Salinópolis - Pa praias 15/07/2021 01/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

cB BM criSTilENE dE PaiVa 
coSTa 57217758 Belém Salinópolis - Pa praias 03/07/2021 14/07/2021 12 12 126,60 r$3.038,40

cB BM KlEYfEr PaUla No-
GUEira 57217982 Belém Salinópolis - Pa praias 04/07/2021 14/07/2021 11 11 126,60 r$2.785,20

caP BM Mario aUGUSTo SilVa 
doNZa 5398118 Tucuruí Breu Branco - Pa 03/07/2021 15/08/2021 0 12 145,07 r$1.740,84

ST BM NElSoN JardiM da 
SilVa 5598567 Tucuruí Breu Branco - Pa 03/07/2021 15/08/2021 0 12 131,88 r$1.582,56

STEN BM aNToNio carloS do 
carMo coSTa 5601738 Tucuruí Breu Branco - Pa 03/07/2021 15/08/2021 0 12 131,88 r$1.582,56

cB BM NailToN Baia BElo 57190068 Tucuruí Breu Branco - Pa 03/07/2021 15/08/2021 0 12 126,60 r$1.519,20
cB BM JardEr VaZ VilHENa 57189343 Tucuruí Breu Branco - Pa 03/07/2021 15/08/2021 0 12 126,60 r$1.519,20

 Sd BM rafaEl lUiS da SiVa 
SENa 5932314 Tucuruí Breu Branco - Pa 03/07/2021 15/08/2021 0 12 126,60 r$1.519,20

SGT BM MaNUEl Maria cardo-
So PErEira 5422841 abaetetuba Marabá - Pa 09/07/2021 15/07/2021 7 7 131,88 r$1.846,32

cB BM JEoVaN do ESPiriTo 
SaNTo ValENTE 57217700 abaetetuba Marabá - Pa 09/07/2021 15/07/2021 7 7 126,60 r$1.772,40

cB BM JUlio cEZar PEroTE 
cHaVES 57217821 Salinópolis Marabá - Pa 09/07/2021 15/07/2021 7 7 126,60 r$1.772,40

cB BM PaUlo loBaTo GoN-
ÇalVES 57189338 abaetetuba Marabá - Pa 16/07/2021 02/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM EliaS aUGUSTo lEal 
BaTiSTa 57217976 Belém Marabá - Pa 16/07/2021 02/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

Sd BM rocK WilliaM diaS 
MiraNda 5932488 Belém Marabá - Pa 16/07/2021 02/08/2021 18 17 126,60 r$4.431,00

HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil
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Portaria Nº 251/diÁria/dF de 14 de JULHo de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a 
PorTaria nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: TEN QoBM alUiZio lUiZ aZEVEdo dE 
araUJo, TEN QoBM raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl e cB BM faBricio 
doS SaNToS PiMENTEl, diárias de alimentação e pousada para cada, confor-
me planilha, perfazendo um valor total de r$ 4.015,65 (QUaTro Mil, QUiNZE 
rEaiS E SESSENTa E ciNco cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém 
aos municípios e localidades discriminados em planilha anexa, a serviço da 
diretoria de apoio logístico do cBMPa na operação Veraneio 2021.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.

PoSTo 
/Grad NoME Mf oriGEM dESTiNo

daTa Nº dE 
diáriaS

Valor 
UNiT. 
(r$)

ToTal (r$)

SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

TEN 
QoBM

alUiZio 
lUiZ aZE-
VEdo dE 
araUJo

5932594 Belém 
- Pa

outei-
ro - Pa; 

Mosqueiro 
- Pa e 

Salinópolis 
- Pa

02/07/2021 
09/07/2021

03/07/2021 
10/07/2021 4 2 141,11 r$846,66

TEN 
QoBM

raiMUNdo 
fEliPE 

TaVarES 
MaciEl

5932626 Belém 
- Pa

outei-
ro - Pa; 

Mosqueiro 
- Pa e 

Salinópolis 
- Pa

16/07/2021  
23/07/2021  
30/07/2021

17/07/2021  
24/07/2021  
31/07/2021

6 3 141,11 r$1.269,99

cB BM

faBricio 
doS 

SaNToS 
PiMENTEl

57173415 Belém 
- Pa

outei-
ro - Pa; 

Mosqueiro 
- Pa e 

Salinópolis 
- Pa

02/07/2021 
09/07/2021 
16/07/2021  
23/07/2021  
30/07/2021

03/07/2021 
10/07/2021 
17/07/2021  
24/07/2021  
31/07/2021

10 5 126,60 r$1.899,00

HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil

Protocolo: 690783
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1003/2021-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 06 de agosto de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº022/94.
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 795, de 29 de maio de 
2020, publicado no Diário Oficial nº 34.240, de 01 de junho de 2020, que 
estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da 
administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/805194, oriundo 
da Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP, em que consta a 
solicitação de cessão do servidor carlos olavo Meschede da Silveira, delegado de 
Polícia civil, Matrícula nº 57209784 para a referida Secretaria,
r E S o l V E:
i - cEdEr o servidor carloS olaVo MEScHEdE da SilVEira, delegado 
de Polícia civil, Matrícula nº 57209784, para a Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária - SEaP, pelo período de 04 (quatro) anos, a 
contar de 09/08/2021 até 07/08/2025, com ônus ao órgão cessionário, 
em conformidade com o decreto Estadual nº 795, de 29 de maio de 2020;
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: 690713

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Belém-Pa, sexta-feira, 06 de agosto de 2021.
Portaria N.º 112/2021-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 – rEVoGar os termos da PorTaria n°108/2021 – dGPc/diVErSoS, 
de 28/07/2021, que designou o servidor adaM GrEGorY SaNToS do 
carMo, Escrivão de Polícia civil, matrícula n°54183983, para acompanhar 
como SUPLENTE a execução do Contrato nº 066/2018 –PC/PA, firmado 
com a G.T.a iMÓVEiS S/S lTda, cNPJ N° 09.528.663/0001-58.
ii – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 a servidora alETHEa Maria 
caroliNa SalES BErNado, Escrivã de Polícia civil, matricula 55588579, 
para acompanhar como SUPlENTE a execução do contrato nº 066/2018 –
PC/PA, firmado com a G.T.A IMÓVEIS S/S LTDA, CNPJ N° 09.528.663/0001-
58, cujo objeto é a locação do imóvel, para fim não residencial, situado na 
rodovia Mario covas n°50, bairro do coqueiro, município de ananindeua, 
na qual a fiScal TiTUlar, permanece a servidora ariaNE liliaN liMa 
doS SaNToS MElo rodriGUES, delegada de Polícia civil, matrícula n° 
57225308/2, 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.
III – 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 estabelecidos;
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;
iV – 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: 690466
Belém-Pa, segunda-feira, 02 de agosto de 2021.
Portaria N.º 109/2021-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 rodriGo aUGUS-
To coSTa dE aMoriM, delegado de Polícia civil, matrícula n° 5914092/1, 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 084/2021 –
PC/PA, firmado com o SR. JOSIMAR FILIPE TRAJANO COSTA, CPF N° 
050.646.264-10, cujo objeto é a locação do imóvel situado no endereço na 
4° rua, n°1353, entre travessas 14 e 15, Bairro central, no Município de 
Soure, 1° ofício de registro de imóveis, Soure/Pa, Matrícula n°4.559, fi-
cha 1, livro 2-Q, para abrigar as instalações do órgão Polícia civil do Esta-
do do Pará, e no seu impedimento o servidor ricardo PicaNÇo daVila, 
delegado de Polícia civil, matrícula n° 5940528/1, 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 estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
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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;
iV – 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
Belém-Pa, sexta-feira, 06 de agosto de 2021
Portaria N.º 111/2021-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 faBrÍcio oli-
VEira dE oliVEira, assistente de informática, matrícula n°57189009/1, 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 040/2021 – Pc/
PA, firmado com a empresa HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ N° 
07.850.772/0001-61, cujo objeto é a contratação de garantia estendida 
dos equipamentos que compõe o data center, e no seu impedimento, o 
servidor alTEMir NUNES PacHEco, Escrivão da Polícia civil, matrícula 
n°5232120/1, que assistirá o referido contrato com as mesmas atribui-
ções, 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 estabelecidos;
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: 690244
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 071/2021-Pc/Pa. Modalidade: dispensa de licitação 
nº 010/2021. Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a EMPrESa aGUiar diaS HoldiNG lTda. cNPJ nº 
22.947.144/0001-92. Objeto: Locação de Imóvel para fins não residencial, 
localizado à av. José Bonifácio nº 185 e/ Trav. das Mercês nº 22/30, Belém/Pa, 
cEP 66090-363, medindo uma área total de 1.250m², tudo conforme melhor 
específica Laudo Técnico de avaliação imobiliária elaborada pela SEOP, confor-
me planta do imóvel, para atividades operacionais da Polícia civil do Estado do 
Pará. data da assinatura: 02/08/2021. Vigência: 02/08/2021 à 02/08/2022. 
Valor: r$=36.500,00/MÊS. Processo nº 2021/671781. orçamento: Progra-
ma de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso origem do recurso. 
40101.06.181.8266.339039.0101. Estadual. Proc. nº 2021/108555. contra-
tada: EMPrESa aGUiar diaS HoldiNG lTda. Endereço: Trav. alm. Wan-
denkolk , 159, Ed. Mandarim ap. 2006, Bairro Umarizal, na cidade de Belém/
Pa. ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de Ga-
binete do delegado Geral da Polícia civil.
eXtrato de coNtrato
contrato: 084/2021-Pc/Pa. Modalidade: dispensa de licita-
ção nº 009/2021. Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ 
nº 00.368.105/0001-06. JoSiMar filiPE TraJaNo coSTa. cPf nº 
050.646.264-10. objeto: locação de imóvel situado na 4ª rua nº 1353, 
entre as travessas 14 e 15, Bairro central, Município de Soure. data da 
assinatura: 02/08/2021. Vigência: 02/08/2021 à 02/08/2022. Valor: 
r$=1.690,00/MÊS. orçamento: Programa de Trabalho Natureza da despe-
sa fonte de recurso origem do recurso. 40101.06.181.8266.339036.0101. 
Estadual. Processo nº 2021/108555. contratado: JoSiMar filiPE TraJa-
No coSTa. Endereço: av. Manoel Gonçalves nº 11, Vila Torres Galvão, 
Paulista/PE, cEP 53403-100. ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES 
SoarES ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 690238

eXtrato do coNtrato
contrato: 050/2021. inexigibilidade de licitação nº 032/2021. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. raPHaEl Ta-
VARES MACEDO DE SALES. CPF nº 059.103.684-35. Classificação do Obje-
to: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, 
para atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub 
Judices – concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 
SEad PcPa, como monitor da disciplina operações Policiais. data da assi-
natura: 10/08/2021. Vigência: a contar da sua assinatura até 30/09/2021. 
Valor: r$ 2.500,00. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despe-
sa fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.3390
47.0101. Estadual. Proc. nº 2021/214554. contratado: raPHaEl TaVarES 
MacEdo dE SalES. Endereço: rodovia Transcastanhal, Bairro: Parque Pa-
raíso, cep: 68740-001, castanhal/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves 
Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 690391
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - 17/2021
objeto: aquisição de Tatame
Tipo de licitação: Menor Preço Global.
Modo de disputa: aberto
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 24/08/2021
Hora da abertura: 08:30(horário de Brasília/df)
Programa de Trabalho: 06.1218.1502.8833
fonte recurso: 0101 – recurso ordinário
Pregoeiro: alexandre José leite cruz

Protocolo: 690696
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 009/2021 – Pc/Pa
ParTES: o GoVErNo do ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, 
inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. JoSiMar fili-
PE TraJaNo coSTa, inscrita no cPf/Mf, nº. 050.646.264-10, residente e 
domiciliado na av. Manoel Gonçalves nº 11, Vila Torres Galvão, Paulista/
PE, cEP cEP 53403-100, neste ato representada pelo chefe de Gabinete 
do Sr. delegado Geral, aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES,, portador da 
cédula de identidade nº 182.8369,c/Pa e no cPf sob o nº 286.797.252-
34, residente e domiciliada nesta capital.
do objeto: Este Termo de contrato tem como objeto a locação de imóvel 
situado no endereço na 4ª rua, nº 1353, entre as travessas 14 e 15, Bairro 
central, no Município de Soute, 1º ofício de registro de imóveis, Soure/Pa, 
Matrícula nº 4.559, ficha 1, livro 2-Q, para abrigar as instalações do Órgão 
Polícia civil do Estado do Pará;
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo: 
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso X da lei nº 8.666/93,
Valor: r$ =1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Unidade orçamentária:
Gestão/Unidade: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8266 – realização das ações de Polícia \Judiciária
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros
Programa de Trabalho: 06.181.8266.339036 – realização das ações de 
Polícia \Judiciária
fonte de recurso: 00101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: Exma. Sra. aNa MicHEllE GoNÇalVES Soa-
rES ZaGalo, delegada de Polícia civil, chefe de Gabinete do delegado Geral.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 010/2021 – Pc/Pa
ParTES: o GoVErNo do 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, neste ato representada 
pelo chefe de Gabinete do Sr. delegado Geral, aNa MicHEllE GoNÇalVES 
SoarES, portador da cédula de identidade nº 182.8369,c/Pa e no cPf sob 
o nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital e a Empresa 
aGUiar diaS HoldiNG lTda, inscrito no cNPJ/Mf, nº. 22.947.144/0001-
92, com sede na Trav. alm. Wandenkolk , 159, Ed. Mandarim ap. 2006, 
Bairro Umarizal, na cidade de Belém/Pa
do objeto: Este Termo de contrato tem como objeto a locação de imóvel 
localizado na av. José Bonifácio nº 185 e/ Trav. das Mercês nº 22/30, Be-
lém/Pa, cEP 66090-363, medindo uma área total de 1.250m², tudo con-
forme melhor específica Laudo Técnico de avaliação imobiliária elaborada 
pela Seop, conforme planta do imóvel, para atividades operacionais da 
Polícia civil do Estado do Pará.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo: 
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso X da lei nº 8.666/93,
Valor: r$ =36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Unidade orçamentária:
Gestão/Unidade: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8266 – realização das ações de Polícia \Judiciária
Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros
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Programa de Trabalho: 06.181.8266.339039 – realização das ações de 
Polícia Judiciária
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: Exma. Sra. aNa MicHEllE GoNÇalVES Soa-
rES ZaGalo, delegada de Polícia civil, chefe de Gabinete do delegado Geral.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 690239
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 009/2021 – Pc/Pa
a aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, delegada de Polícia civil, 
Chefe de Gabinete do Delegado Geral, resolve ratificar o Termo de Dispen-
sa de licitação nº 009/2021 – Pc/Pa, para locação de imóvel situado no 
endereço na 4ª rua, nº 1353, entre as travessas 14 e 15, Bairro central, 
no Município de Soute, 1º ofício de registro de imóveis, Soure/Pa, Ma-
trícula nº 4.559, ficha 1, livro 2-Q, para abrigar as instalações do Órgão 
Polícia civil do Estado do Pará.
r$=Valor: r$ =1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais).
Belém-Pa, 02 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 010/2021 – Pc/Pa
a aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, delegada de Polícia civil, 
Chefe de Gabinete do Delegado Geral, resolve ratificar o Termo de Dis-
pensa de licitação nº 010/2021 – Pc/Pa, para locação de imóvel situado 
no endereço na av. José Bonifácio nº 185 e/ Trav. das Mercês nº 22/30, 
Belém/Pa, cEP 66090-363, medindo uma área total de 1.250m², tudo con-
forme melhor específica Laudo Técnico de avaliação imobiliária elaborada 
pela Seop, conforme planta do imóvel, para atividades operacionais da 
Polícia civil do Estado do Pará.
r$=Valor: r$=36.500,00 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa reais).
Belém-Pa, 02 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 690240
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 032/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. raPHaEl TaVarES MacEdo dE 
SalES, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 059.103.684-35.
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 MoNiTor da disciplina 
“oPEraÇÕES PoliciaiS”, com carga horária de 50 (cinquenta) horas-au-
las, no valor unitário de r$ 50 (cinquenta reais), totalizando o valor de r$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos 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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101 - Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa:339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 10/08/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 690393
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 032/2021 – Pc/Pa, para contratação 
do Sr. raPHaEl TaVarES MacEdo dE SalES. Valor: r$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais).
Belém/Pa, 10 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 690395

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/583281
PreGÃo Nº. 014/2021
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com os 
Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter resende 
de almeida, na PorTaria nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 
2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, de 04 de 
novembro de 2020, considerando o resultado das propostas financeiras do 
pregão nº. 014/2021, cujo objeto é a aquisição de colchões, pelo menor 
preço por item, para atender à Polícia civil do Estado do Pará e tudo mais 
que consta do referido processo, resolve HoMoloGar o certame, nos termos 
e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual nº. 534, 
de 04 de fevereiro de 2020, à empresa abaixo especificada:
MUlTiflEX do BraSil lTda
cNPJ: 11.858.330/0001-39
End.: rua Eduardo Sprada, nº 6780, bairro da cidade industrial, município 
de curitiba, estado do Paraná, cEP nº 81.290-110
Tel.: (41) 3359-6212
E-mail: multiflexescritorio@hotmail.com
item: 01
Valor Unitário: r$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais)
Valor Total: r$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais)
Belém, 10 de agosto de 2021
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesas

Protocolo: 690451
.

diÁria
.

Portaria Nº: 01310/2021 - dGPc/od/drF de 29 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/811379, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 31/07/2021 a 01/08/2021;
1. EPc TaYNara dE SoUZa SaNToS - MaT: 5913805
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01311/2021 - dGPc/od/drF de 29 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/811386, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 31/07/2021 a 02/08/2021;
1. iPc roSiKEl calaNdriNE MENdES - MaT: 5940049
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01312/2021 - dGPc/od/drF de 29 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/818637, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar ParTiciPaÇÃo dE rEUNiÃo, no período de 31/07/2021 a 08/08/2021;
1. dPc SilVio Birro dUarTY NETo - MaT: 5619238
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01313/2021 - dGPc/od/drF de 29 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/810506, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 01/08/2021 a 02/08/2021;
1. EPc aYEcHa driElE fErrEira doS SaNToS - MaT: 5940303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01314/2021 - dGPc/od/drF de 29 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/822876, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 01/08/2021 a 04/08/2021;
1. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)
2. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)
3. iPc aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT: 5332214
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)
4. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01315/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/827223, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
30/07/2021 a 31/07/2021;
1. dPc aUrElio WalcYr rodriGUES dE PaiVa - MaT: 2005280
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
2. iPc alEX carloS MarTiNS MoraES - MaT: 54186870
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
3. iPc HEMilSoN MarcElo fErrEira MaUES - MaT: 5876702
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01316/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/827213, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 30/07/2021 a 31/07/2021;
1. iPc Marcia criSTiNa MEdEiroS TaVarES - MaT: 5886708
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. dPc dilErMaNo GoMES TaVarES - MaT: 4007824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc EdElVaN SoarES da SilVa - MaT: 57233567
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01317/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/810659, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 30/07/2021 a 02/08/2021;
1. iPc MarilENo alcaNTara PErEira - MaT: 5302056
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01318/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021825236, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PEIXE-BOI, a fim de 
realizar oPEraÇÃo docUMENTo, no período de 01/08/2021 a 07/08/2021;
1. daS roMUlo rallYE dE SoUSa loPES - MaT: 5949854
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01319/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/817062, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrilÂN-
DIA DO NORTE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
29/07/2021 a 31/07/2021;
1. dPc Marcio BraSil Maio - MaT: 5914032
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc WaldiclEBEr fErrEira do NaSciMENTo - MaT: 5940081
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. iPc JESSica caValcaNTE rodriGUES - MaT: 5940284
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01320/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/827172, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 29/07/2021 a 02/08/2021;
1. iPc carloS aUGUSTo fErrEira doS SaNToS - MaT: 5853486
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. iPc daNdara aSSUNcao dE aZEVEdo - MaT: 55588058
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. dPc iVENS carValHo MoNTEiro - MaT: 57233640
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. iPc GEraldo da SilVa oliVEira - MaT: 5886996
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01321/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/827214, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ACARÁ, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 30/07/2021 a 31/07/2021;
1. iPc EdMilSoN daNiEl doS aNJoS JUNior - MaT: 54189365
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. MPc iZaN dE SoUZa SilVa - MaT: 5600596
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. EPc ElaiNE criSTiNa da SilVa coUTiNHo - MaT: 5836875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01322/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/830576, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar aPoio a EVENToS, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;
1. aSSESSor EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior - MaT: 5957660
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 830.83 ( oiTocENToS E TriNTa rEaiS E oiTENTa E TrÊS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01323/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/830647, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo 
JOÃO DA PONTA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
30/07/2021 a 31/07/2021;
1. iPc faGNEr aNdrE doS aNJoS da SilVa - MaT: 57195098
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. dPc fErNaNdo dE SoUZa rocHa - MaT: 57233505
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
3. iPc JorGE PoNTES da SilVa - MaT: 54189356
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
4. iPc ViNiciUS HUGo alVES rocHa - MaT: 5939588
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
5. iPc dioGo TorrES dE VaScoNcEloS - MaT: 5914035
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
6. dPc allaN PiNHEiro caValcaNTE - MaT: 5940439
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
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r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUarENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01324/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/811371, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ÓBidoS, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
31/07/2021 a 03/08/2021;
1. iPc EliaS cElESTiNo cirQUEira - MaT: 5940155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01325/2021 - dGPc/od/drF de 30 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/811379, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
31/07/2021 a 03/08/2021;
1. iPc rodriGo MariNHo dE SoUSa - MaT: 5940243
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01326/2021 - dGPc/od/drF de 02 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/814981, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 03/08/2021 a 03/08/2021;
1. iPc NilSoN PaNToJa dE VaScoNcEloS JUNior - MaT: 5704219
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01327/2021 - dGPc/od/drF de 02 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021801087, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 02/08/2021 a 07/08/2021;
1. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. EPc aNToNio fErNaNdo TEiXEira JUNior - MaT: 54183806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01328/2021 - dGPc/od/drF de 03 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/838990, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BONITO, a fim de 
realizar aPoio a EVENToS, no período de 03/08/2021 a 05/08/2021;
1. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. MPc GilMar dE JESUS Maia MorEira - MaT: 5331200
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01329/2021 - dGPc/od/drF de 03 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/831338, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo SE-
BASTIÃO DA BOA VISTA, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE 
coMPUTadorES, no período de 03/08/2021 a 07/08/2021;
1. daS ricardo JoSE TEiXEira MaciEl - MaT: 5944170
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01330/2021 - dGPc/od/drF de 03 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/811514, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 02/08/2021 a 05/08/2021;
1. iPc fraNciSco dE aSSiS BarBoZa da SilVa - MaT: 5129125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. dPc GUilHErME GoNcalVES da SilVa - MaT: 5940412
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. EPc EdilENE dE SoUZa GoMES - MaT: 5914166
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc roNaldo SErGio GUiMaraES coNTENTE - MaT: 54191072
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01332/2021 - dGPc/od/drF de 04 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/842695, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBEl 
FIGUEIREDO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
04/08/2021 a 11/08/2021;
1. MPc aNToNio PEdro BoMfiM PaNToJa - MaT: 71480
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. dPc VEra fraNciSca BaTiSTa fErrEira - MaT: 54181475
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. EPc ElaiNE criSTiNa da SilVa coUTiNHo - MaT: 5836875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
4. MPc iZaN dE SoUZa SilVa - MaT: 5600596
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( SEiS Mil, SEiScENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS 
E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01333/2021 - dGPc/od/drF de 04 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/842687, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 04/08/2021 a 11/08/2021;
1. EPc SUEllEN carValHo dE SoUZa - MaT: 57224582
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. iPc ValEria MarTiNS fraNco BariViEra - MaT: 5229014
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. dPc JoSE EdUardo rollo da SilVa - MaT: 5835224
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
4. iPc Marco aNToNio NEVES MaToS - MaT: 54189061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( SEiS Mil, SEiScENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS 
E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01334/2021 - dGPc/od/drF de 04 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/837375, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo 
JOÃO DA PONTA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
03/08/2021 a 04/08/2021;
1. iPc UdiNEi doS SaNToS PErEira - MaT: 5859158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. dPc claUdio GalENo dE MiraNda SoarES filHo - MaT: 5826128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc JoSE cloViS MoTa do ESPiriTo SaNTo - MaT: 5757860
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc raYMUNdo alEXaNdrE faraH NETTo - MaT: 5939704
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01335/2021 - dGPc/od/drF de 04 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021825236, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PEIXE-BOI, a fim de 
realizar oPEraÇÃo docUMENTo, no período de 05/08/2021 a 11/08/2021;
1. PaP Maria dE NaZarE carValHo da SilVa - MaT: 5463505
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01337/2021 - dGPc/od/drF de 05 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/741320, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 05/08/2021 a 10/08/2021;
1. iPc rUBEM GoNcalVES da SilVa - MaT: 54189026
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. iPc MarcUS ViNiciUS da coNcEicao florES - MaT: 57233592
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01338/2021 - dGPc/od/drF de 05 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/850317, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 02/08/2021 a 09/08/2021;
1. dPc HENriQUE JoSE Boa MorTE da coSTa - MaT: 54188905
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. dPc GErMaNo GEraldo carNEiro do ValE - MaT: 54188928
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01339/2021 - dGPc/od/drF de 05 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021825236, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PEiXE
-BOI, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 
06/08/2021 a 12/08/2021;
1. PaP ValdENor doS SaNToS corrEa - MaT: 61255
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
2. PaP JoSE EdUardo TroVao - MaT: 57232614
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
3. PaP Joao BaTiSTa dE SoUSa HoNoraTo - MaT: 5157161
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
4. PaP JorGEMar alVES da SilVa - MaT: 5703913
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
5. PaP WaNESSa PErEira MiraNda - MaT: 5914144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
6. PaP roSaNGEla raMoS fErNaNdES - MaT: 701211
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,545.68 ( oiTo Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E ciNco 
rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01340/2021 - dGPc/od/drF de 05 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/847286, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
06/08/2021 a 09/08/2021;
1. iPc carloS Maia filHo - MaT: 57193680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc GUSTaVo adolf rEBElo BaTiSTa PiNHEiro - MaT: 54197203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc aNGElo fErrEira MarTiNS - MaT: 5913855
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01341/2021 - dGPc/od/drF de 05 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/847332, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
07/08/2021 a 10/08/2021;
1. iPc VicTor loBaTo BiNo - MaT: 54197174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01342/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/856734, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPaNEMa, 
a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no pe-
ríodo de 09/08/2021 a 14/08/2021;
1. aSS. iNf rUdiNardY caValcaNTE dE araUJo - MaT: 57193801
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. daS aUGUSTo ViNiciUS riBEiro BarroS - MaT: 5904208
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01343/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/854246, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
09/08/2021 a 12/08/2021;
1. EPc aNa NoEMi da SilVa TEiXEira NaSciMENTo - MaT: 64025
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01344/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 06/08/2021 a 09/08/2021;
1. iPc PaUlo GENNaro da PaZ dUarTE MorEira - MaT: 5865689
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. aUXUP BENEdiTo JorGE riBEiro - MaT: 5145775
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc oSValdo faraco MaciEl - MaT: 5520401
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUarENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01345/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 06/08/2021 a 10/08/2021;
1. dPc lUcaS PiMENTEl GoMES lUZ - MaT: 5940537
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01346/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/853596, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 06/08/2021 a 06/08/2021;
1. aGMEc HErNaNi caSTro dE fiGUEirEdo - MaT: 58963
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01347/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021849047, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de 
realizar oPEraÇÃo docUMENTo, no período de 07/08/2021 a 11/08/2021;
1. daS KalaMidE doS PaSSoS riBEiro - MaT: 5914351
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. adM MarlUcia dE faTiMa SoUSa caSTro - MaT: 5942564
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01348/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 06/08/2021 a 08/08/2021;
1. EPc JESSica liMa da MoTa GoUVEa - MaT: 5939910
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01349/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/853439, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
09/08/2021 a 10/08/2021;
1. daS aNa caroliNa lira doS SaNToS aMaNaJaS - MaT: 5893614
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. adM VaNESSa ElaiNE fariaS dE SoUSa PiMENTa - MaT: 5891357
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01350/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 08/08/2021 a 09/08/2021;
1. EPc HiGor alMEida daMaScENo - MaT: 4219303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01351/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
ParTiciPaÇÃo dE rEUNiÃo, no período de 09/08/2021 a 11/08/2021;
1. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01352/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) ser-
vidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTANA DO ARAGUAIA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 05/08/2021 a 09/08/2021;
1. iPc riValdo rUEla da SilVa - MaT: 5940104

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01353/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021816594, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 09/08/2021 a 13/08/2021;
1. dPc JaNaiNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - MaT: 57192815
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01354/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) ser-
vidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURILÂNDIA DO NORTE, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 05/08/2021 a 06/08/2021;
1. dPc lUciaNo frEiTaS faria - MaT: 5914074
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc faBio NoGUEira caMarGo - MaT: 5940178
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc TaMillYS ariadiNNY alVES MoTa - MaT: 5940218
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc rEGiNaldo dE SoUZa MaGalHaES - MaT: 54190885
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
5. iPc faBiaNa GoNcalVES liNo - MaT: 5940311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01355/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 03/08/2021 a 04/08/2021;
1. EPc clEoNildo carValHo da SilVa - MaT: 57193194
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01356/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) ser-
vidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTANA DO ARAGUAIA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 06/08/2021 a 09/08/2021;
1. EPc clEoNildo carValHo da SilVa - MaT: 57193194
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01357/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 03/08/2021 a 04/08/2021;
1. iPc rodriGo MESSiaS dE oliVEira - MaT: 5939886
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01358/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 04/08/2021 a 05/08/2021;
1. iPc Maria criSTiNa fErrEira XiMENES - MaT: 5940063
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc aNToNio MarcoS XiMENES SoarES - MaT: 5940293
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01359/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 03/08/2021 a 03/08/2021;
1. iPc EldoNor BraSil SilVa - MaT: 54189012
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 83.53 ( oiTENTa E TrÊS rEaiS E ciNQUENTa E TrÊS cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01360/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021855573, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MariTUBa, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
09/08/2021 a 14/08/2021;
1. adriaNa VilHENa NoBrEGa - MaT: 57188292
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 5, ToTal: r$ 835.25)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 835.25 ( oiTocENToS E TriNTa E ciNco rEaiS E ViNTE E ciNco 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01361/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 03/08/2021 a 04/08/2021;
1. iPc Marcio caSSiaNo da SilVa aNdradE - MaT: 5906369
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc BrUNo rafaEl NaSciMENTo SaNTaNa - MaT: 5940305
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01362/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 03/08/2021 a 03/08/2021;
1. PaP frEdErico alEXaNdrE rEiS SaNToS BarroSo - MaT: 5940206
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. iPc NEldSoN EliaS dE SoUSa - MaT: 5916811
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01363/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 03/08/2021 a 04/08/2021;
1. dPc lUciaNo cUNHa GUiMaraES - MaT: 57233566
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc daNiEl faraco MaciEl GoMES MacHado - MaT: 5940312
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc faBiaNo cHaVES SilVa - MaT: 5940195
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. dPc daVid HENriQUE flaVio - MaT: 5940494
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 

r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01364/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 03/08/2021 a 03/08/2021;
1. iPc lEoNardo JorGE rEiS BarBoZa - MaT: 5940022
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01365/2021 - dGPc/od/drF de 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 03/08/2021 a 03/08/2021;
1. iPc PaTricK HENriQUE riBEiro - MaT: 5901875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. iPc rafaEl NaSciMENTo raMoS - MaT: 5903967
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01366/2021 - dGPc/od/drF de 10 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/852445, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 10/08/2021 a 13/08/2021;
1. iPc cElSo fErrEira SarMENTo filHo - MaT: 54185454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc THaiS liMa doS SaNToS - MaT: 5913857
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E SESSENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 690396
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 056/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 06 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil), etc.
coNSidEraNdo: os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria 
033/2018-dGPc/Pad, de 20/12/2018, que apurou irregularidades 
atribuídas aos servidores dilErMaNdo daNTaS JUNior – delegado de 
Policia civil, daNiEl MENdoNÇa GoMES, JoÃo fErrEira NETo e JoZiaS 
roBErTo rEiS fErrEira – investigadores de Polícia civil;
coNSidEraNdo: o relatório da comissão Processante do Pad 033/2018-
dGPc/Pad, e a Manifestação Jurídica nº 2370/2020-coNJUr;
coNSidEraNdo:  os termos da Sentença prolatada nos autos do Processo 
criminal nº 0021946-71.2013.814.0401, absolvendo os servidores;
r E S o l V E:
i – determinar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
nº 033/2018-dGPc/Pad, de 20/12/2018, que apurou a conduta dos servi-
dores dilErMaNdo daNTaS JUNior – delegado de Policia civil, daNiEl 
MENdoNÇa GoMES, JoÃo fErrEira NETo e JoZiaS roBErTo rEiS fEr-
rEira – investigadores de Polícia civil;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à 
corregedoria-Geral da Polícia civil, para que adote as providências de estilo 
ao pleno cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 690652



 diário oficial Nº 34.666  79 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

..

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

..

Portaria
.

Licença Maternidade
Portaria Nº286 de 09/08/2021-daF
NoME: aliNE SaMPaio SoarES
carGo: auxiliar Téc. de Perícias MaTrÍcUla:5892378/2
PErÍodo:30.07.2021 à 25.01.2022.

Protocolo: 690243
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

(Processos nº 2021/263919 | 2021/524897 | 2021/464375)
 O Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
dos processos nº 2021/263919 | 2021/524897 | 2021/464375, bem como 
as disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 – cPc – rc, que 
tem objeto a “AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE”, a fim de atender 
as necessidades tanto do instituto de criminalística quanto do instituto 
Médico Legal e as Unidades Regionais do Centro de Perícias Cientificas Re-
nato chaves, por um período de 12 (doze) meses, rESolVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação do Pregoeiro Oficial:

 cNPJ EMPrESaS iTENS Valor ToTal

1 16.807.274/0001-27
 

aliaNca ProJEToS E SErVicoS 
ESPEcialiZadoS dE aPoio adM. 

EirEli
06

r$ 14.404,44 (quatorze 
mil e quatrocentos e 

quatro reais e quarenta 
e quatro centavos)

2 33.884.155/0001-97
 

EVaNdro GoMES fErrEira 
01619513250

 
01,02,03,04,05,07,08,09

r$ 21.030,00 (vinte e 
um mil e trinta reais)

 

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 690656
 (Processo nº 2019/589195)
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do 
processo nº 2019/589195, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 020/2021 – cPc – rc, que tem objeto a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa aTUaNTE Na árEa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo Para a 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE SUSTENTaÇÃo (do QUal faZ ParTE o SU-
PorTE TÉcNico), dE dESENVolViMENTo E dE MaNUTENÇÃo da SolU-
ÇÃO DENOMINADA PERÍCIAS FORENSES, a fim de atender as necessidades 
deste centro de perícias cientificas Renato Chaves. Resolve:
I - HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial que concedeu o ob-
jeto do Pregão Eletrônico nº 020/2021, por “Menor Preço por lote”, no 
qual foi consagrada vencedora à empresa EQUiliBriUM WEB SErVicoS 
dE iNforMaTica (cNPJ/Mf n º 07.178.322/0001-74) pela oferta de r$ 
1.281.293,80 (um milhão e duzentos e oitenta e um mil duzentos e noven-
ta e três reais e oitenta centavos )
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 10 de agosto de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral

Protocolo: 690741
.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

 (Processo nº 2019/589195)
A pregoeira oficial designada pela PORTARIA nº 224/2020 – CPC-RC, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iv, da lei 10.520/02), e após 
a constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao Pregão 
Eletrônico nº 020/2021 – cPc – rc, que tem objeto a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa aTUaNTE Na árEa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo Para 
a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE SUSTENTaÇÃo (do QUal faZ ParTE 
o SUPorTE TÉcNico), dE dESENVolViMENTo E dE MaNUTENÇÃo 
DA SOLUÇÃO DENOMINADA PERÍCIAS FORENSES, a fim de atender as 
necessidades deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves. Resolve:

i – adJUdicar o objeto do Pregão Eletrônico nº 020/2021, por “Menor 
Preço por lote”, no qual foi consagrada vencedora a empresa EQUiliBriUM 
WEB SErVicoS dE iNforMaTica lTda (cNPJ/Mf nº 07.178.322/0001-
74) pela oferta de r$ 1.281.293,80 (um milhão e duzentos e oitenta e um 
mil duzentos e noventa e três reais e oitenta centavos ).
lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 690726
 (Processo nº nº 2021/263919 | 2021/524897 | 2021/464375)
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 224/2020 – CPC-RC, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da lei 10.520/02), 
e após a constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao 
Pregão Eletrônico nº 032/2021 – cPc – rc, que tem objeto a “aQUiSiÇÃo 
DE MATERIAL PERMANENTE”, a fim de atender as necessidades tanto do 
instituto de criminalística quanto do instituto Médico legal e as Unidades 
Regionais do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, por um período 
de 12 (doze) meses, resolve adJUdicar:

 cNPJ EMPrESaS iTENS Valor ToTal

1 16.807.274/0001-27
 

aliaNca ProJEToS E SErVicoS 
ESPEcialiZadoS dE aPoio 

adM. EirEli
06

r$ 14.404,44 
(quatorze mil e qua-
trocentos e quatro 
reais e quarenta e 
quatro centavos)

2 33.884.155/0001-97
 

EVaNdro GoMES fErrEira 
01619513250 01,02,03,04,05,07,08,09

r$ 21.030,00 (vinte 
e um mil e trinta 

reais)
 

alBiNo GUilHErME QUadroS doS SaNToS
Pregoeiro Oficial

Protocolo: 690650
.

diÁria
.

Portaria N°. 825/ 2021
oBJETiVo: realizar perícia.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: rosana cristiane da Silva Monteiro
cPf: 571.699.182-34
MaTrÍcUla: 54187970/1/ Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  aBaETETUBa - Pa.
diária: 1.5 (Uma e meia) PErÍodo:  31/07/2021  a 01/08/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,
Portaria N°. 856/ 2021
oBJETiVo: operação verão.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: Eloisa arthur Bezerra
cPf: 243.314.652-68
MaTrÍcUla: 3247210/29/ auxiliar Técnico de Perícias;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  SaliNoPÓliS - Pa.
diária: 11.5 (onze e meia) PErÍodo:  12/07/2021  a 23/07/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,
Portaria N°. 978/ 2021
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: Elvis de oliveira leite
cPf: 388.160.752-87
MaTrÍcUla: 54188039/1/ Perito criminal;
origem:  SaNTarÉM - Pa  destino:  iTaiTUBa - Pa.
diária: 7.5 (Sete e meia) PErÍodo:  02/08/2021  a 09/08/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,
Portaria N°. 992/ 2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: Manoel francisco ferreira Marques Junior
cPf: 490.080.132-15
MaTrÍcUla: 57195147 / Motorista;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  MaraBá - Pa.
diária: 10.5 (dez e meia) PErÍodo:  22/07/2021  a 01/08/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 690416
Portaria N°. 698/ 2021
oBJETiVo: operação verão.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: Marcos José de Miranda Modesto
cPf: 008.000.002-93
MaTrÍcUla: 5898011 / auxiliar operacional;
SErVidor: Warlem Edson araujo
cPf: 583.048.192-87
MaTrÍcUla: 5899069/2 / auxiliar operacional;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  MoSQUEiro - Pa.
diáriaS: 3.5 (Três e meia) PErÍodo:  09/07/2021  a 12/07/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,
Portaria N°. 753/ 2021
oBJETiVo: operação verão.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: antonio carlos ribeiro da Silva
cPf: 661.223.682-53
MaTrÍcUla: 5941895-1 / Motorista;
SErVidor: Benedito leão Gonzaga
cPf: 251.811.902-78
MaTrÍcUla: 5233291/2 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  caMETá - Pa.
diáriaS: 3.5 (Três e meia) PErÍodo:  30/07/2021  a 02/08/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,
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Portaria N°. 769/ 2021
oBJETiVo: operação verão.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: Elton de Barros Meireles
cPf: 599.251.242-04
MaTrÍcUla: 55589905 / Médico legista;
SErVidor: leidiane ferreira Maciel
cPf: 703.310.222-49
MaTrÍcUla: 57223202/4/ auxiliar Técnico de Perícias;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  MoSQUEiro - Pa.
diáriaS: 3.5 (Três e meia) PErÍodo:  30/07/2021  a 02/08/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 690435
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2073/2021 – cceP/dG/detraN, de 30/06/2021.
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dETraN/
Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro – cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 780 - coNTraN, de 26 de junho 
de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da PorTaria nº 053/2020-dG/dETraN, 
de 20 de julho de 2020, que estabelece o credenciamento de Empresas 
Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa M. l. da SilVa B. liSBoa 
EirEli, cNPJ nº 21.586.014/0001-09, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa M. l. da SilVa B. liSBoa EirEli, cNPJ nº 
21.586.014/0001-09, Nome fantasia ESTaMPadora dE PlacaS MErKo-
SUl, situada na r Madre Teresa de calcutá, 3026-B, Bairro: Esplanada do 
Xingu, cEP: 68.372-010, no município de altamira - Pa, para exercer ativi-
dade de Empresa Estampadora de Placas de Identificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 (cinco) 
anos a contar da data da publicação desta PORTARIA no diário oficial do estado.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 690653
Portaria Nº 2598/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo as férias concedidas pela PorTaria 2480/2021-
daf/cGP, à servidora SolaNGE Maria aNaicE loPES, assistente de 
Trânsito, matrícula 80845576/1, lotada no Gabinete, no período de 13/09 
a 12/10/2021, referentes ao exercício de 01.02.2020/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2584/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora Maria ivonete lira farias, Vistoriador, matrícula 
3267733/1, lotado na cirETraN “a” de Marabá, 30 (trinta) dias de férias, no 
período de 01/09 a 30/09/2021, referentes ao exercício de 30.07.2020/2021.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 01/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 690688
Portaria Nº 187/2021- cGd/Pad/ diVersas, de 09/08/2021.
a corregedora-chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de processo de 
sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processos disciplinares;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2021-Pad, de 05.08.2021, 
através do qual a Comissão solicita e justifica a necessidade de substituição de 
membro para dar continuidade na apuração dos fatos constantes no Processo 
administrativo disciplinar nº 2018/509293, instaurado pela PorTaria nº 
12/2021-cGd/Pad, de 28/04/2021, publicado no doE de 04/05/2021.
r E S o l V E:
i- SUBSTiTUir o servidor Madson carvalho dias Gonçalves, auxiliar opera-
cional de Trânsito, matrícula nº 57195879/1, pela servidora Hilma de araú-
jo amorim, auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57194923/1, na comissão do 
Processo administrativo disciplinar nº 2018/509293;
ii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
MariSE PaES BarrETo MarQUES
corregedora chefe, em exercício / dETraN-Pa

Protocolo: 690776

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2539/2021-daF/cGP, de 04/08/2021
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 2021/822511;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Pedro Paulo de almeida Barbosa, matrícula nº 57175755/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais e 
de pronto atendimento no município de oriximiná.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04 à 11/08/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 690288
.

diÁria
.

Portaria nº 2280/2021-daF/cgp, de 12/07/2021
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 2021/743347;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Município 
de Belém para o Município de altamira, no período de 09/08 a 15/08/2021; 
Santarém de 16 a 23/08/2021; Monte alegre de 24 a 26/08/2021; alen-
quer de 27 a 29/08/2021; curuá de 30/08 a 01/09/2021; Óbidos de 02 
a 04/09/2021; Santarém dia 05/09/2021; altamira/Belém nos dias 06 e 
07/09/2021, a fim de realizarem levantamento de necessidades e acompa-
nhamento de implantação de sinalização nos municípios de integração do 
Baixo amazonas, conforme contrato nº 04/2021, e acompanhamento dos 
serviços de fiscalização eletrônica ( radares) nas regiões de integração do 
Xingu e Baixo amazonas nas Pa-415, Pa-431, Pa—370, Pa-453 e Pa-457.

nome matricula
Eduardo rabelo freire 57190748 /1
ivan campos Bezerra 3261891 /1

Manoel João ramos da costa 4001427 /
José luiz Tavares da Silva 3261638 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2513/2021-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 2021/802040;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Município de 
Belém para o Município de abaeteutba no período de 03/08 a 06/08/2021; 
cametá de 07 a 12/08/2021; capitão Poço de 13 a 16/08/2021; capanema 
de 17 a 23/08/2021; Bragança de 24/08 a 26/08/2021; Salinópolis de 27 a 
29/08/2021; Salinópolis/Belém no dia 30/08/2021, a fim de realizar diligên-
cias na área de segurança estratégica e gerencial nos referidos municípios.

nome matricula
ariSTidES PErEira fUrTado 5286239/1

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

BrUNa daNiEllE VilHENa diaS 57189266/1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2531/2021-daF/cgp, de 04/08/2021
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 2021/783493;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias à 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Belém para o Município de Marabá, no período de 04/08/2021 
a 01/09/2021, a fim de atuar no setor de entrega de documentos de 
veículo e de habilitação na ciretran do referido município.

nome matricula
roSa Maria frEiTaS fErrEira 57176560/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria nº 2533/2021-daF/cgp, de 04/08/2021
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 2021/770315;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referentes aos deslocamentos do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis no período de 02 à 27/08/2021, a fim de reali-
zar atendimento de habilitação na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
antonio augusto andrade dos Santos 80845517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2537/2021-daF/cgp, de 04/08/2021
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 2021/822266;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Município de Belém 
para o Município de Oriximiná no período de 04 à 11/08/2021, a fim de 
aplicar provas praticas de trânsito TrV e TrM.

nome matricula
Pedro Paulo de almeida Barbosa 57175755 /1
fernando Josias da costa leal 3263088 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2540/2021-daF/cgp, de 04/08/2021
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 2021/816724;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referentes aos deslocamentos do Município 
de Belém para os Municípios de Barcarena – 02 à 05/08/2021, abaete-
tuba – 06 à 10/08/2021, cametá – 11 à 16/08/2021, igarapé-Miri – 17 
à 19/08/2021, Abaetetuba/Belém – 20 à 30/08/2021, a fim de conduzir 
servidores, processos e material de higiene.

nome matricula
Silas rodrigues de almeida 57216391/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2552/2021-daF/cgp, de 06/08/2021
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 2021/857675;
r E S o l V E :
AUTORIZAR o pagamento de 1/2 (meia) diária ao servidor abaixo especifi-
cado, referente ao deslocamento do município de Belém para o município de 
São Paulo/SP, no dia 11/08/2021, para realizar visita técnica ao dETraN/SP 
para fins de apresentação do projeto “Fortalecendo a Fiscalização de Trânsito”.

nome matricula
Marcelo lima Guedes 5945875/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2365/2021-daF/cgp, de 20/07/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/751517;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba/PA, no período de 09/08 e 21/08/2021, a fim 
de ministrar os Cursos de Formação e Atualização para Profissionais Moto-
taxistas, no refedido município.

nome matricula
afonso luiz Marinho frança 3265226/1

Heldecir lima conceição 3157300 /1
Jaime da Silva ramos 3264831 /1

carlos Magno Trindade ferradais 57188923 /1
Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553 /1
Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009 /1

Helen Vanessa araújo dos Santos 57198702 /1

ivanna antunes Gurgel 57175607 /1

Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714 /1
olenilson Santos Gomes 57174115 /2
Ezequias Tavares da Silva 57195749 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 690286

eXtrato do terMo aditiVo
NÚMero do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada: 002/2020.
NÚMero do terMo aditiVo: 1/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei de diretrizes orçamentárias do corrente exercício, - 
decreto federal nº 10.426/2020 e lei federal nº 8.666/93, artigo 116  
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ/
Mf n° 04.822.060/0001-40 e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, 
cNPJ nº 05.054.994/0001-42.
oBJETo: Este Termo Aditivo justifica-se pela necessidade em ampliar as 
atividades de fiscalização de trânsito na rodovia estadual no entorno do 
Posto de controle rodoviário do distrito de Mosqueiro, visando coibir infra-
ções de trânsito no intuito de prevenir acidentes e preservar vidas, buscan-
do garantir a cooperação entre os órgãos públicos para o estabelecimento 
de medidas que proporcionem o aperfeiçoamento das condições do tráfego 
que culminem na segurança viária para sociedade paraense.
Valor: o valor global para o presente Termo é de r$ 321.333,60 (trezen-
tos e vinte e um mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201- departamento de Trânsito do Estado 
do Pará; função: 06 Segurança Pública; Subfunção: 125 Normatização e 
fiscalização; Programa: 1502 Segurança Pública; Projeto/atividade: 8271  
8274 fiscalização de Trânsito; regularização de Veículos; Elemento de 
despesa: 339015 diárias – Pessoal Militar; fonte de recursos: 0261 0661 
recursos Próprios; recursos Próprios – Superavit
ViGÊNcia:   início: 17/09/2020  Término: 16/09/2022 .
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra:  10/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: Marcelo lima Guedes
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – detran/Pa

Protocolo: 690818
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

- término de Vínculo: 11/08/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: Maria laiSE dE SoUSa oliVEira
Matrícula: 5903491/3 - função: aGENTE PENiTENciário
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 690281
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1982/2021 – dGP.seaP  BeLÉM/Pa, 10 de aGosto de 2021.
Nome: aNa lUcia TEiXEira da coSTa, Matrícula nº 42153/1; cargo: 
assistente administrativo.
Período aquisitivo: 2004/2007
Período de Gozo: 06/08/2021 a 04/09/2021.

Protocolo: 690287
.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1979/2021 – dGP.seaP  BeLÉM/Pa, 09 de aGosto de 2021.
Nome: aNToNio roBErTo oliVEira raBElo, Matrícula nº 5949775/1 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade
Período: 27/07/2021 a 05/08/2021.

Protocolo: 690293
.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°1986/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) adriaNa criSTiNa PErEira diNiZ da Sil-
VA, matrícula funcional n° 57213578, para exercer a Função Gratificada de 
Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicosso-
cial - GSTP, com lotação na central de Triagem Metropolitana ii – cTM ii, 
no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, em substituição à titular NilcE 
aNdrEZa PraTa riBEiro, matrícula funcional n° 5923122, que está em 
gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 690485
Portaria N°1987/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
dESiGNar (o) a servidor (a) JoÃo clodoaldo dE oliVEira alMEida, 
matrícula funcional n° 5954119, para exercer a Função Gratificada de Su-
pervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recu-
peração Penitenciário do Pará V – crPP V, a contar de 16 de março 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 690487
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Portaria N°1984/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
dESiGNar o servidor MarcElo filGUEira JardiM, matrícula 5952380, 
para exercer a Função Gratificada de Coordenador FG-4, a contar de 02 de 
agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 690298
.

errata
.

PORTARIA publicada no Diário Oficial Nº 34.623 de 29 de junho de 2021,
oNde se LÊ: PorTaria Nº 319/2020
Leia-se: PorTaria Nº 3197/2020

Protocolo: 690452
.

diÁria
.

Portaria Nº 1495/2021
objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo JUNTo ao coNSEJ
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GaBiNETE
destino: BraSÍlia/df
Servidor (es): 57216981 – lariSSa BElTrÃo rEZENdE – dirETora; 
57192597 – SaMUElSoN YoiTi iGaKi – aSSESSor iNSTiTUcioNal dE 
SEGUraNÇa; 54194951 – riNGo alEX raYol friaS - dirETor.
Período: 13 a 16/07/2021 - diária(s): 03 e ½ (tres e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 690333
.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria nº 1989/21-dGP.seaP, de 10/08/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
03/08/21, as férias da servidora SHEila doS SaNToS, concedidas através 
da PorTaria nº 1416/21-dGP.SEaP, de 07/07/21, publicada no doE nº 
34.635, de 12/07/21.
o período remanescente terá início a partir de 01/10/21 a 29/10/21
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 690423
eXcLUsÃo de FÉrias
Portaria nº 1988/21-dGP.seaP, de 10/08/21
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da PorTaria de ferias 
nº 1961/21-dGP.SEaP, de 05/08/21, publicada no doE nº 34.664, de 10/08/21, 
o servidor darlison richard dos Santos costa, matrícula nº 54185625.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 690421
Portaria nº 1983/21-dGP.seaP, de 10/08/21
Nome:Ed WilSoN SoUZa NaSciMENTo
assunto: férias (30 dias)
Período: 01/09/21 a 30/09/21
Exercício: 2021

Protocolo: 690399
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°1985/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N°1270/2018- GaB/SUSiPE/Pa de 05/12/2018, 
publicada no doE n° 33.759 de 13/12/2018, PaUlo PErEira MoraES, 
matrícula funcional n° 54188671, da Função Gratificada de Supervisor 
de Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com 
lotação na cadeia Pública para Jovens e adultos - cPJa, em virtude de 
transferência, a contar de 08 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 690482
Portaria N°1991/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 473/2018- GaB/SUSiPE/Pa de 24/05/2018, 
publicada no doE n° 33.626 de 28/05/2018, doUGlaS EladYr fErrEira 
DE OLIVEIRA, matrícula n° 57174244, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no Hospital Geral Penitenciário 
- HGP, a contar de 31 de julho de 2021.
dESiGNar alaN SaNTa roSa da SilVa, matrícula n° 5949752, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 690597

Portaria N°1990/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 34/2020- GaB/SEaP/Pa de 09/01/2020, 
publicada no doE n° 34.090 de 15/01/2020, rENiVal PiNHEiro da crUZ, 
matrícula n° 57221046, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no Hospital Geral Penitenciário - HGP, a 
contar de 04 de agosto de 2021.
dESiGNar THoMáS rÔMUlo PErEira da SilVa, matrícula n° 5950170, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 05 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 690594
Portaria Nº 1980/2021 – dGP.seaP BeLÉM/Pa, 09 de aGosto de 2021.
Nome: alailSoN da SilVa SErrÃo, Matrícula nº 5816920/1; cargo: 
agente Penitenciário
assunto: licença Nojo.
Período: 24/06/2021 a 01/07/2021

Protocolo: 690291
Portaria Nº 1981/2021 – dGP.seaP BeLÉM/Pa, 09 de aGosto de 2021.
Nome: aNa lUcia ViEira SaNToS, Matrícula nº 57203585/1; cargo: 
agente Penitenciário
assunto: licença Nojo.
Período: 04/08/2021 a 11/08/2021

Protocolo: 690292
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

..

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 367 de 10.08.2021
Servidor: ariNaldo doS SaNToS BElo
Matrícula: 5957409/ 1
cargo: assistente administrativo
objeto: designado como fiscal do recebimento dos equipamentos “2 (dois) 
containers de lixo 1000 litros com alças e rodas”, da cotação Eletrônica 
nº025/2021, para atender as demandas da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 690513
.

diÁria
.

Portaria Nº 366/21, de 10.08.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Nelson luís carvalho de oliveira
cargo: diretor do departamento de Projetos
Matrícula: 57190169/2
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período:13 a 14.08.2021
objetivo: realizar visita técnica no Museu do Marajó, no referido munícipio.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 690511
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 622 de 09 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/809360.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Bora daN-
Çar”, referente à iN 244/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora Maria dE 
fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente adminis-
trativo, Setor/local de Trabalho: dic 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: 690462
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Portaria Nº 624 de 10 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/809351.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TrEM So-
Noro”, referente à iN 246/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora MarcEla 
corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessora Especial 1, 
Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o servidor SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624 cargo: asses-
sora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 690477
Portaria Nº 623 de 10 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/809369.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BailE Vir-
TUal”, referente à iN 245/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora SaNdra 
Maria NaSciMENTo aNdradE, matrícula nº: 5935624/2 cargo: assesso-
ra, Setor/local de Trabalho: GaPrES e como fiscal Substituto a servidora 
MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessora 
Especial 1, Setor/local de Trabalho: daf.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 690472
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Pe 006/2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais. considerando, os termos do PaE 2021/16574– fcP, cujo 
objeto é a contratação, por um período de 12 (doze) meses, de empresa 
especializada na prestação de serviços semestral de poda, corte e extra-
ção de tocos de árvores de pequeno, médio e grande porte, com limpeza 
e retirada de resíduos a fim de atender as necessidades dos prédios da 
fcP – fundação cultural do Estado do Pará, casa da linguagem, casa das 
artes e curro Velho. resolve HoMoloGar a adJUdicaÇÃo referente ao 
PE006/2021 – fcP, em favor da empresa: XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES 
aMBiENTaiS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.259.429/0001-01, 
com o valor de r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Guilherme relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 690301

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 245/2021
Pae: 2021/809369
objeto: ProJETo “BailE VirTUal”, no qual os artistas: allaN roffE, 
SErGiNHo, TiSTa liMa, aNdro BaUdElairE, d’U BailE, BrUNo BENi-
TEZ, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
13/08/2021, das 10h às 15h 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 356/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEf418732; 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: fSr ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 57.000,00
data: 10/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 245/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 245/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 690475
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 246/2021
Pae: 2021/809351
objeto: ProJETo “TrEM SoNoro”, no qual os artistas: alVaro draGo, caTa-
riNa draGo, raYSSa aBraHÃo, lÉo MENESES, laUra SaNTaNa, iSa rEBE-
ca, Marcio MoNToril, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 13/08/2021, das 10h às 16h 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 357/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEf418730; 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: cHaf ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrito no cNPJ 
30.169.217/0001-90
Valor Total: r$ 62.000,00
data: 10/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 246/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 246/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 690476
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 244/2021
Pae: 2021/809360
objeto: ProJETo “Bora daNÇar”, no qual os artistas: iZa HaBEr, Mar-
MENiNo, YUri GUEdElHa, GÊH rodriGUES, KiM MarQUÊS, EdilSoN 
MorENNo, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de víde-
os em 14/08/2021, das 10h às 15h 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 353/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf418731; 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: aUTHENTica coNSUlToria, inscrito no cNPJ 
26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 68.000,00
data: 10/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 244/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 244/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 690465
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 086/2021 - FcG de 09.08.2021
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
rESolVE:
dESiGNar a servidora ScHEila liMa dE SoUSa – Secretária de diretoria - 
matrícula nº. 57225754/4, para substituir em virtude de férias, no período de 
02.08.2021 a 31.08.2021 a servidora aliNE dE oliVEira corrEa MENdES 
– coordenadora de recursos Humanos - matrícula nº. 5906143/1.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
autorização: Processo nº 2021/756707
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 690492
Portaria N°. 085/2021 - FcG de 09.08.2021
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
rESolVE:
dESiGNar o servidor dÊNYS aNTÔNio aMaNaJaS NoroNHa – assessor - 
matrícula nº. 57192378/4, para substituir em virtude de férias, no período de 
16.08.2021 a 14.09.2021 a servidora caMila dE araÚJo GillET MacHado 
– coordenadora de apoio administrativo - matrícula nº. 5890076/4.
autorização: Processo nº 2021/756707
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 690489
.

FÉrias
.

resUMo da Portaria Nº. 087/2021 - FcG de 09.08.2021.
conceder férias aos servidores da fcG, listados abaixo, referente aos pe-
ríodos aquisitivos 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Joao iran de andrade Junior - if: nº. 5951626/1 - auxiliar operacional
Gilvane alves de Souza - if: nº. 57228304/3 - auxiliar operacional
Período: 01/09/2021 a 20/09/2021
Gilcilea farias da cunha Monteiro - if: nº. 5906326/1 - assistente administrativo
Período: 15/09/2021 a 14/10/2021
denys antônio amanajás Noronha - if: nº. 57192378/4 - assessor
Período: 01/09/2021 a 15/09/2021
antonio Junior da costa castro - if: nº. 5906273/1 - coordenador
autorização: Processo nº. 2021/865759
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo- Superintendente da fcG

Protocolo: 690575
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..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 569 de 09 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 2021/808352/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do Governador houve a necessidade de 
permanecer por mais um dia 29/07/2021, no município de altamira para 
cobertura de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: BrUNo BEZErra cEciM
MaTrÍcUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 568 de 09 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 2021/808435/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do Governador houve a necessidade de 
permanecer por mais um dia 29/07/2021, no município de altamira para 
cobertura de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: laise cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 560 de 09 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 2021/862431/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se deslo-
cará para o município de Nova ipixuna no período de 10 a 12 de agosto de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 561 de 09 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 2021/862725/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Nova ipixuna no período de 10 a 12 de agosto 
de 2021, para produção de conteúdo e cobertura nas redes sociais do 
Governo do Estado 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 562 de 09 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 2021/862249/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá no período de 10 a 12 de agosto de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 563 de 06 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 2021/858243/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de capitão Poço no dia 09 de agosto de 2021, para produção 
de conteúdo e cobertura nas redes sociais do Governo do Estado do Pará.
NoME: Wagner luiz da Silva Pinheiro júnior 
MaTrÍcUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 564 de 09 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 2021/862592/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá no período de 10 a 12 de agosto de 
2021, para cobertura de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: raquel Barros Sanches
MaTrÍcUla: 6217343
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 565 de 09 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 2021/862308/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá no período de 10 a 12 de agosto de 
2021, para cobertura de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTrÍcUla: 5110879
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 566 de 09 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 2021/862354/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Nova ipixuna no período de 10 a 12 de agosto 
de 2021, para cobertura de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 567 de 09 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 2021/865805/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá no período de 10 a 12 de agosto de 
2021, para cobertura de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: ana carolina Maciel Menezes
MaTrÍcUla: 5897946
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 690749
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 253/2021, de 10 de aGosto de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de Ja-
neiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando nº 11/2021– coNUi/fUNTEl-
Pa de 09/08/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/862544, de
09/08/2021;
r E S o l V E
dESiGNar a Sra. TElMa BraGa MoUrao, matrícula n.º 57191634/1,
ocupante do cargo de aSSiSTENTE TEcNico adMiNiSTraTiVo, a respon-
der pela coordenação de Núcleo interno no período de 10 a 25/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 690630
.

errata
.

errata da Portaria 241/2021, de 03 de aGosto de 2021, que 
trata da coNcessÃo de Ferias, dos servidores, publicada em doe 
34.659 de 05 de agosto de 2021,
onde se lê:

NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo JUNHo/2021
TElMa BraGa MoUrao 57191634/1 23/11/19 a 22/03/20 01 à 30/09/2021

Lê-se:

NoME MaT. PErÍodo aQUi-
SiTiVo JUNHo/2021

TElMa BraGa MoUrao 57191634/1 23/11/19 a 
22/11/20 01 à 30/09/2021

Protocolo: 690458
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errata da Portaria Nº 249/2021, de 6 de aGosto de 2021, pu-
blicada em doe 34.663, de 09/08/2021
onde se lê: para custear despesas com viagem ao município de Salinópo-
lis, no dia 15/08/2021.
Lê-se: para custear despesas com viagem ao município de castanhal, no 
dia 15/08/2021.

Protocolo: 690747
diÁrio oFiciaL Nº 34.664, pág 135
terça-feira, 10 de agosto de 2021
Publicação: 689836
oNde se LÊ: TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo – 005/2021
Leia-se: TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo – 006/2021

Protocolo: 690658
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2021
coNtrato N. º 034/2018
Processo N. º 2018/266677
do oBJETo:o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo 
de vigência do contrato original n. º 034/2018 pelo período de 12 (doze) 
meses, sendo de 15 de agosto de 2021 a 15 de agosto de 2022.
data de assinatura: 05/08/2021.
Vigência: 15/08/2021 a 15/08/2022
Valor: r$ 53.166,00 (cinquenta e três mil cento e sessenta e seis reais).
Justificativa: Art. 57, II, da Lei Federal n. º 8.666/93;
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 4200008338c
coNTraTada: PrEMiUM MEdiciNa E SEGUraNÇa do TraBalHo lTda ME
cNPJ: 23.274.168/0001-90
Travessa Humaitá n° 2321, bairro Marco
Belém/Pa, cEP n° 66.093-047
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 690660
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de PreGÃo deserto
PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2021
Processo Nº 2021/649506
(repetição do Pregão 008/2021 - Processo 2020/522917)
o Pregoeiro da fUNTElPa torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que foi declarado dESErTo, pela ausência de interessados na licita-
ção, o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 011/2021, ProcESSo Nº 2021/649506, 
realizado em 29/07/2021, às 09:00hs, destinado a contratação de empre-
sa para SEGUro PrEdial para os iMÓVEiS (PrÉdio E coNTEÚdo) da 
fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, observadas as condições 
e especificações mínimas e demais condições gerais para fornecimento, 
descritas no anexo i do Edital de licitação (Termo de referência).
Belém, 10 de agosto de 2021.
Benedito ivo Santos Siulva
Pregoeiro da fUNTElPa

Protocolo: 690694
aViso de aNULaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021
Processo Nº 2021/536517
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade com a lei n° 8.666/93, con-
siderando que em razão da necessidade de sanar os vícios encontrados 
no processo em epígrafe, rESolVE aNUlar o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
014/2021, cujo objeto é a aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ElÉTricoS. a anula-
ção está fundamentada no art. 49, da lei federal n° 8.666/93. fundamen-
tal observar também, que não acarretou qualquer prejuízo aos participan-
tes. Nesse sentido, deve ser considerado que, em se tratando de licitação, 
deve ser conveniente ao licitador, bem como à sociedade, a observância da 
boa-fé, da legalidade, da eficiência, da transparência, visando à obtenção 
de processo justo. E, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do 
procedimento licitatório é a persecução do interesse público, aliada à ob-
servância dos princípios da isonomia e acima de tudo como destacado o da 
legalidade, tendo se verificado vícios na fase externa do certame, impera-
tivo proceder a anulação do processo supra referido, tendo em vista a evi-
dente inviabilidade de finalização. E ainda, com fulcro no art. 49, § 3°, da 
lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, 
para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. após o trânsito em julgado, proceda-se à 
abertura de novo processo licitatório.
Belém, 10 de agosto de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 690743

..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBst. Nº 1.199/2020-GaB/Pad.  Belém, 10 de 
agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Memorando nº 1.154/2020 - NdE/SEdUc, de 09 de 
agosto de 2021;
coNSidEraNdo  o disposto no art. 220, § 2°, da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, 
Mat. nº 57225430-2, designada como defensor dativo pela PorTaria 
nº 42/2018-GaB/Pad, de 27/12/2018, publicada no doE nº 33.770 
de 31/12/2018, pela servidora rENaTa SaNToS da foNSEca, Mat. nº 
57176254-2, na qualidade de dEfENSor daTiVo do Pad nº 112/2018 de 
03/05/2018, publicado no doE nº 33.611 de 07/05/2018;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.200/2021-GaB/Pad.  Belém, 10 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.158/2021-NdE/SEdUc, 
de 09/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 203/2018-GaB/Pad 
de 07/08/2018, publicada no doE n° 33.675 de 08/08/2018, prorrogada 
pela PorTaria nº 272/2018-GaB/Pad de 25/10/2018, publicada no doE 
nº 33.728 de 26/10/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.201/2021-GaB/Pad.  Belém, 10 de 
agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.156/2021-NdE/SEdUc, 
de 09/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 345/2018-GaB/Pad 
de 22/11/2018, publicada no doE n° 33.746 de 26/11/2018, prorrogada 
pela PorTaria nº 95/2019-GaB/Pad de 08/04/2019, publicada no doE 
nº 33.847 de 09/04/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.202/2021-GaB/Pad.  Belém, 10 de 
agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.157/2021-NdE/SEdUc, 
de 09/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 160/2019-GaB/Pad 
de 12/07/2019, publicada no doE n° 33.921 de 15/07/2019, prorrogada 
pela PorTaria nº 09/2020-GaB/Pad de 17/01/2020, publicada no doE 
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nº 34.093 de 20/01/2020, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 690610
.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 097/2021-aNaNiNdeUa
Nome: MEiriZaNGEla coNcEicao VoN PaUMGarTTEN
cargo: ProfESSor
Vigência: 05/08/2021 a 04/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNTraTo Nº 098/2021-BElÉM
Nome: SUZaNa dE SoUSa da lUZ
cargo: ProfESSor
Vigência: 09/08/2021 a 08/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.

Protocolo: 690552
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 11
contrato: 025/2010
objeto do contrato: locação de imóvel para o funcionamento da EEEf. 
Bento XV, Guamá, Belém/ Pa.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogar a vigência do contrato original.
dispensa de licitação nº 029/2010-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 19.116,60
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.39.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locadora: associação São francisco de assis, cNPJ. N°. 06.303.192/0001-91, 
com sede na Praça João lisboa, 350, centro, cEP 65.010-310, São luis/Ma.
data de assinatura: 05/08/2021
Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 689699
.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.: 7015/2021 de 09/08/2021
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora MadalENa 
GoNZaGa dE oliVEira, matricula Nº 5431476/4, Professor, lotada na EE Prof 
Erotildes frota aguair/ananindeua, no período de 01/08/2021 a 31/07/2023.
disPeNsar
Portaria Nº.: 4877/2021 de 10/08/2021
formalizar a dispensa, da servidora adra GoMES PErEira, Matrícula nº 
5476011/014, lotada na EE Maria Mirtes Sidrim Pessoa,/capanema, do emprego 
de Professor, a contar de 01/11/1994, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 6917/2021 de 05/08/2021
Nome: fraNciSca Maria fErrEira MariNS
Matrícula:5896460/1 cargo:Servente
lotação:EE dep raimundo ribeiro de Souza/Tucurui
Período:01/09/21 a 30/10/21
Triênios:16/11/11 a 15/11/14
Portaria nº. 6918/2021 de 05/08/2021
Nome: SaMia Maria PaES BraYd
Matrícula:5367174/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE Prof Joaquim Viana/ananindeua
Período:30/07/21 a 27/09/21
Triênios:25/08/09 a 24/08/12
Portaria nº. 6940/2021 de 06/08/2021
Nome: lUiS dE fraNÇa MoNTEiro dE carValHo
Matrícula:6329403/2 cargo:Professor
lotação: EE Pinto Marques/Belém
Período:01/09/21 a 30/10/21 – 31/10/21 a 29/12/21
Triênios:02/05/90 a 01/05/93 – 02/05/93 a 01/05/96
Portaria nº. 7036/2021 de 09/08/2021
Nome: carMEM clEidE SaNToS da SilVa
Matrícula:5383145/2 cargo:Professor
lotação: EE Nossa Senhora de Nazare/Barcarena
Período:01/09/21 a 30/10/21
Triênios:30/04/15 a 29/04/18

LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.:6893/2021 de 04/08/2021
conceder licença casamento a arlEN alVES MESQUiTa, matricula nº 
5895082/2,Professor, lotada na EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba , 
no período de 28/07/21 a 04/08/21.
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:6900/2021 de 04/08/2021
conceder licença luto a lUaNa criSTiNa doS PaSSoS alVES, matricula 
nº 54190300/2, Especialista em Educação, lotada na EEEf raimundo Vera 
cruz/ananindeua , no período de 22/07/21 a 29/07/21.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.: 6894/2021 de 04/08/2021
conceder licença Maternidade a SUElEN fErrEira laMEira carNaUBa, 
matricula Nº 57197682/1 ,Professor, lotada na EEEM izidorio francisco de 
Souza/Maracana , no período de 20/07/21 a 15/01/22.
Portaria Nº.: 6895/2021 de 04/08/2021
conceder licença Maternidade a SaMara PaNToJa liMa, matricula nº 
5957257/1,Professor, lotada na EEEM irma carla Giussani/São Miguel do 
Guama , no período de 25/06/21 a 21/12/21.
Portaria Nº.: 6896/2021 de 04/08/2021
conceder licença Maternidade a PaMEla coSTa da SilVa, matricula nº 
54189524/2,Professor, lotada na EEEfM Prof antonio carlos Gomes da 
costa/ananindeua, no período de 12/06/21 a 08/12/21.
Portaria Nº.: 6897/2021 de 04/08/2021
conceder licença Maternidade a JUcElENa liMa doS rEiS, matricula nº 
57226576/2,Professor, lotada na EE antonio candido Machado sede/Terra 
Santa , no período de 12/07/21 a 07/01/22.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 1680/2021 de 09/08/2021
Nome:JoSiNEi loBaTo da SilVa
Matrícula:57203597/1Período:05/09/21 a 19/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof leonardo Negrao de Sousa/abaetetuba
Portaria nº.: 6985/2021 de 09/08/2021
Nome:carla NilcE aNdradE riBEiro
Matrícula:54186742/2Período:18/06/21 a 02/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf feliz luzitania/icoaraci
Portaria nº.: 6986/2021 de 09/08/2021
Nome:EdNEUSa do Socorro loBaTo da SilVa
Matrícula:5092760/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Mateus do carmo/Belém
Portaria nº.: 6987/2021 de 09/08/2021
Nome:criSTilENE Maia do ESPiriTo SaNTo
Matrícula:54197977/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Maria Estelita Barbosa da Silva/Belém
Portaria nº.: 6988/2021 de 09/08/2021
Nome:carla iaMillE PEiXoTo E SilVa frEiTaS
Matrícula:57213673//1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Maria Estelita Barbosa da Silva/Belém
Portaria nº.: 6989/2021 de 09/08/2021
Nome:GilcElia PErEira da SilVEira doS SaNToS
Matrícula:57234411/1Período:16/08/21 a 29/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.: 6990/2021 de 09/08/2021
Nome:Maria aida dE JESUS dEliSE PErEira
Matrícula:57206013/1Período:16/08/21 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof Guajarina de Souza da Silva/Belém
Portaria nº.: 6991/2021 de 09/08/2021
Nome:flaVia loYaNE SaNTiaGo dE SoUSa
Matrícula:54190207/2Período:06/09/21 a 05/10/21 Exercício:2020
Unidade:UT Prof asterio de campos/Belém
Portaria nº.: 6992/2021 de 09/08/2021
Nome:lUZiNETE coSTa rodE
Matrícula:5871417/1Período:06/09/21 a 05/10/21 Exercício:2021
Unidade:UT Prof asterio de campos/Belém
Portaria nº.: 6993/2021 de 09/08/2021
Nome:lUiZa HElENa da coSTa BEZErra
Matrícula:5453437/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE dona Helena Guilhon/Belém
Portaria nº.: 6994/2021 de 09/08/2021
Nome:iraN EdSoN NaSciMENTo da SilVa
Matrícula:5891317/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf fonte Viva/Belém
Portaria nº.: 6995/2021 de 09/08/2021
Nome:aNa caroliNa SoUTo cardoSo
Matrícula:57196055/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Moradores da Terra firme/Belém
Portaria nº.: 6996/2021 de 09/08/2021
Nome:aNa lUcia PiNHEiro da roSa
Matrícula:5943053/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da Silva/Belém
Portaria nº.: 6997/2021 de 09/08/2021
Nome:alESSaNdra coNcEiÇÃo fErrEira BraGa
Matrícula:5943085/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da Silva/Belém
Portaria nº.: 6998/2021 de 09/08/2021
Nome:odilEia da SilVa SoUSa
Matrícula:5942839/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da Silva/Belém
Portaria nº.: 6999/2021 de 09/08/2021
Nome:alaN PaTricK oliVEira doS SaNToS
Matrícula:5942173/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da Silva/Belém
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Portaria nº.: 7000/2021 de 09/08/2021
Nome:lYGia do Socorro corrEa da SilVa
Matrícula:5901316/1Período:01/08/21 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da Silva/Belém
Portaria nº.: 7001/2021 de 09/08/2021
Nome:MariSTEla do ESPiriTo SaNTo MoUra
Matrícula:5457580/2Período:01/08/21 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da Silva/Belém
Portaria nº.: 7002/2021 de 09/08/2021
Nome:JoSE carloS VilHENa caSTro
Matrícula:57225736/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brig fontenelle/Belém
Portaria nº.: 7003/2021 de 09/08/2021
Nome:JoSENETE fErrEira da MoTa
Matrícula:5890959/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci
Portaria nº.: 7004/2021 de 09/08/2021
Nome:SilVaNa lUZia Maria PaSiNaTo
Matrícula:57212014/1Período:15/08/21 a 13/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE SUB of Edvaldo Brandão de Jesus/icoaraci
Portaria nº.: 7005/2021 de 09/08/2021
Nome:fraNciSco SilVa MoNTEiro
Matrícula:5950675/1Período:13/09/21 a 12/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Benedito Monteiro/Belém
Portaria nº.: 599/2021 de 09/08/2021
Nome:Sara aSSUNÇÃo doS SaNToS
Matrícula:5901554/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Gonçalves dias/Santarem
Portaria nº.: 074/2021 de 05/08/2021
Nome:EUZilENE araUJo SaNTaNa
Matrícula:8401093/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 082/2021 de 05/08/2021
Nome:Maria JoSiaNE aNdradE BEZErra
Matrícula:5943606/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 7012/2021 de 09/08/2021
Nome:SilVia ValEria MiraNda da SilVa
Matrícula:54181035/2Período:28/09/21 a 11/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Pedro i/Belém
Portaria nº.: 6983/2021 de 09/08/2021
Nome:lUcia do Socorro doS SaNToS liMa
Matrícula:347418/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria nº.: 6984/2021 de 09/08/2021
Nome:aNToNio EZEQUiEl araUJo
Matrícula:322172/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pinto Marques/Belém
Portaria nº.: 02/2021 de 28/06/2021
Nome:clEMENTiNa HElENa PaMPloNa da SilVa
Matrícula:5901068/1Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEfM Joao apolinario B Pamplona/Sta cruz do arari
Portaria nº.: 094/2021 de 14/06/2021
Nome:roBErMarTiNHo da coSTa SilVa
Matrícula:6301614/1Período:01/109/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Pe Nicolino de Souza/oriximina
Portaria nº.: 104/2021 de 01/07/2021
Nome:SiNaMor Maria GoMES dE fiGUEirEdo
Matrícula:6006450/3Período:18/10/21 a 01/12/21 Exercício:2020
Unidade:EETEPa/oriximina
Portaria nº.: 105/2021 de 01/07/2021
Nome:adriaNE SilVa MacHado
Matrícula:5950998/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio candido Machado/Terra Santa
Portaria nº.: 106/2021 de 01/07/2021
Nome:roSa doS aNJoS PErEira da SilVa
Matrícula:8401112/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf São Jose/faro
Portaria nº.: 110/2021 de 02/07/2021
Nome:faBio PiMENTEl fErNaNdES
Matrícula:5942108/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Ver. raimundo de S coelho/Juruti
Portaria nº.: 111/2021 de 07/07/2021
Nome:Maria liaNa BriTo cardoSo
Matrícula:57204549/1Período:16/10/21 a 30/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de Souza/oriximina
Portaria nº.: 122/2021 de 22/07/2021
Nome:SYdia SaNTaNa rocHa da SilVa rodriGUES
Matrícula:57211032/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM São Jose/obidos
Portaria nº.: 124/2021 de 04/08/2021
Nome:aNdrElE SilVa MacHado da rocHa
Matrícula:57216611/2Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM São Jose/obidos

Portaria nº.: 7011/2021 de 09/08/2021
Nome:MilENE daS GraÇaS BraBo coElHo
Matrícula:5467004/2Período:03/05/21 a 16/06/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof amilcar alves Tupiassu/Belém
Portaria nº.: 6971/2021 de 06/08/2021
Nome:doUGlaS dE JESUS NEVES
Matrícula:57212896/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.: 6973/2021 de 06/08/2021
Nome:HEllEN dE NaZarE SilVa E SilVa
Matrícula:5890629/1Período:20/09/21 a 19/10/21 Exercício:2021
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.: 6976/2021 de 06/08/2021
Nome:carla roSSY frEiTaS MoNTEiro
Matrícula:5890579/1Período:08/09/21 a 07/10/21 Exercício:2021
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.: 6977/2021 de 06/08/2021
Nome:aNa PaUla MoraES doS SaNToS
Matrícula:5897109/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.: 7051/2021 de 10/08/2021
Nome:aliNNE Maria TorrES da rocHa
Matrícula:5890752/1Período:09/09/21 a 08/10/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de finanças/Belém
Portaria nº.: 6980/2021 de 06/08/2021
Nome:loUrdES lENE carValHo PaMPloNa
Matrícula:6011381/3Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof ana Teles /Benevides
Portaria nº.: 6966/2021 de 06/08/2021
Nome:Marcia criSTiNa MoNTEiro riBEiro
Matrícula:5902164/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr otavio Meira sede vinc/Benevides
Portaria nº.: 6975/2021 de 06/08/2021
Nome:fEliPE aNTUNES fariaS
Matrícula:5892319/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Murunin/Benevides
Portaria nº.: 6964/2021 de 06/08/2021
Nome:JoElMa coSTa dE MoraES
Matrícula:5897129/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE agroindustrial Juscelino Kubitschek/Benevides
Portaria nº.: 6968/2021 de 06/08/2021
Nome:Maria clEidE foNTiNElE NUNES
Matrícula:57213441/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf dom calbria/Marituba
Portaria nº.: 6972/2021 de 06/08/2021
Nome:EliZaBETE doS SaNToS SilVa
Matrícula:57224235/1Período:13/09/21 a 12/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo Queiroz/Marituba
Portaria nº.: 6979/2021 de 06/08/2021
Nome:carloS aUGUSTo da foNSEca oliVEira
Matrícula:238538/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém
Portaria nº.: 6974/2021 de 06/08/2021
Nome:Marcia MaNEScHY HorTa BarrEira
Matrícula:5948484/1Período:27/09/21 a 26/10/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.: 6970/2021 de 06/08/2021
Nome:JoSE carloS dE SoUZa crUZ
Matrícula:5361702/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.: 6967/2021 de 06/08/2021
Nome:raiMUNdo SoarES dE SoUZa
Matrícula:5073995/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.: 6969/2021 de 06/08/2021
Nome:roSEli SilVa da coNcEiÇÃo
Matrícula:758540/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.: 6818/2021 de 04/08/2021
Nome:aNa PaTricia liMa coHEN
Matrícula:57188130/3Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 6965/2021 de 06/08/2021
Nome:EliETE Maria GoMES da coSTa
Matrícula:390097/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 6978/2021 de 06/08/2021
Nome:liVia MoNTEiro MElo
Matrícula:54194765/2Período:15/09/21 a 29/10/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 7043/2021 de 10/08/2021
Nome:HEldiMar dE liMa coNcEiÇÃo
Matrícula:5710901/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Manoel leite carneiro/Belém
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Portaria nº.: 7044/2021 de 10/08/2021
Nome:Nadia cirENE cordoVil doS SaNToS
Matrícula:57203102/2Período:31/07/21 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Mario chermont/Belém
Portaria nº.: 7045/2021 de 10/08/2021
Nome:EdSoN HolaNda dE araUJo JUNior
Matrícula:5096359/3Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM armando fajardo/ananindeua
Portaria nº.: 31/2021 06/08/2021
Nome:iriNEU da SilVa fErrEira
Matrícula:5890728/1Período:10/09/21 a 09/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM dra Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.: 32/2021 06/08/2021
Nome:lUiZ aNToNio TaVarES cardoSo
Matrícula:5893018/1Período:15/09/21 a 14/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM dra Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.: 80/2021 05/08/2021
Nome:Maria NaZiETE doS SaNToS SoarES
Matrícula:57218715/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EiEf anexo ituwasu/capitao Poço
Portaria nº.: 81/2021 05/08/2021
Nome:Maria olVEira da coNcEiÇÃo
Matrícula:57203960/1Período:08/09/21 a 07/10/21 Exercício:2021
Unidade:EiEf anexo ituwasu/capitao Poço
Portaria nº.: 85/2021 de 06/08/2021
Nome:raiMUNdo MiGUEl dE oliVEira TEMBE
Matrícula:5942939/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EiEEf anexo itaputyr/capitao Poço
retiFicar
Portaria Nº.:7013/2021 de 09/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 006213/2021de 13/07/2021, que cancelou 
a licença para tratar de interesse Particular por 02 anos, a servidora 
carolliNE SEPTiMo liMEira,Matricula 57208561/1, Especialista em 
Educação, lotada na EE augusto Meira/Belém, o a contar de 09/07/2021 
para 09/04/2021.
Portaria Nº.:7014/2021 de 09/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 001211/2021 de 18/03/2021, que cedeu para a 
fUNdaÇÃo MUNiciPal dE aSSiSTENcia ao ESTUdaNTE, sem onus para o 
Órgão de origem, o periodo de 01/02/2021 a 31/01/2023 para 01/04/2021 
a 31/03/2023, o servidor raiMUNdo MarcElo GoES da SilVa, Matricula 
57214224/1, auxiliar operacional, lotada nesta Secretaria.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.: 6937/2021 de 06/08/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 000058/2021 de 05/04/2021, que 
concedeu férias, no período de 01/07/21 a 14/08/21, a servidora SidNEYa 
SaNTiaGo lEiTE, matricula 6032303/3,Professor,lotada na EEfM Maria 
das Merces de oliveira conor/castanhal, referente ao exercício de 2021, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:6930/2021 de 05/08/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 006764/2021 de 02/08/2021, que concedeu 
licença especial, no período de 01/09/21 a 30/10/21, referente ao trienuio 
14/05/19992 a 13/05/1995, o servidor Marco aNToNio MarTiNS BoTElHo, 
matricula 225274/1,Servente,lotado na EE Stelio Maroja/Belém.
Portaria nº.:6936/2021 de 06/08/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 005617/2021 de 28/06/2021, que 
designou a servidora Maria do Socorro fErrEira loUriNHo, matricula 
57209279/1, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de Secretaria (GEd-1) da EEEf Profª Norma Morhy/Belém.
Portaria nº.:7007/2021 de 09/08/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 006748/2021 de 30/07/2021, que 
concedeu 60 dias de licença especial, no período de 15/08/21 a 13/10/21, 
referente ao trienio de 25/11/2017 a 24/11/2020, a servidora lUciNEY 
MarTiNS dE caSTro, matricula 57211989/1,Especialista em Educação, 
lotada na EE Santo antonio sede/alenquer.
Portaria Nº.:7010/2021 de 09/08/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 005692/2021 de 29/06/2021, que 
concedeu férias, no período de 01/11/20 a 15/12/20, a servidora MilENE 
daS GraÇaS BraBo coElHo, matricula 5467004/2,Especialista em 
Educação,lotada na EE Prof amilcar alves Tupiassu/Belém, referente ao 
exercício de 2020, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:6982/2021 de 09/08/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 00126/2021 de 29/06/2021, que 
concedeu férias, no período de 01/09/21 a 15/10/21, a servidora adriaNE 
aZEVEdo GoMES, matricula 57206493/1 ,Professor,lotada na EE Prof Jose 
agostinho Guerra sede/Monte dourado, referente ao exercício de 2021, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:7006/2021 de 09/08/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 00013/2021 de 03/08/2021, que 
concedeu férias, no período de 01/10/21 a 30/10/21, o servidor JoaQUiM 
riBEiro dE oliVEira, matricula 7060167/1, Vigia,lotado na,EE aureliana 
Monteiro/Ponta de Pedras referente ao exercício de 2021, para fins de 
regularização funcional.

Protocolo: 690712
desiGNaÇÃo de FUNÇÃo
Portaria nº.:7129/2021 de 10/08/2021
de acordo com o Processo nº 548210/2021
designar ValMir fraNciSco dE cErQUEira,Matrícula nº 5472539/2, 
Professor classe i, para responder interinamente pela função de diretor 
(GEd-4) da EEEfM castro alves/ SEdE, no municipio de Santa Maria das 
Barreiras, a contar de 11/08/2021.

Protocolo: 690817

..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

rescisÃo coNtratUaL.
Processo eletrônico nº 2021/857884
Portaria N° 1475/21, de 06 de agosto de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) KEiSE HElaiNE MorEira da SilVa 
PiNTo, id. funcional nº 57218636/ 2, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, 
lotado(a) no(a) caMPUS dE TUcUrUÍ, a contar de 01.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690577
reMoÇÃo de serVidor
Processo eletrônico nº 2020/855558
Portaria N° 1468/21, de 06 de agosto de 2021
rEMoVEr, o(a) servidor(a) Márcia dE NaZarÉ liMa MarQUES, id. fun-
cional n° 57200924/1, cargo de aUXiliar dE SErViÇo c, da dirEToria 
dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, para a coordENadoria adMiNiSTra-
TiVa do caMPUS ii/NaS, a contar de 01.07.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690581
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Processo eletrônico nº 2021/796360
Portaria N° 1440/21, de 04 de agosto de 2021.
EXoNErar, o(a) servidor(a) JoSE EdSoN lUcENa dE oliVEira, id. fun-
cional nº 3184498/1, do cargo em comissão de coordENador adMiNiS-
TraTiVo dE caMPUS dE caPiTal (caMPUS iii), código, GEP-daS-011.3, 
a contar de 02.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690590
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Processo eletrônico nº 2021/796360
Portaria N° 1440/21, de 04 de agosto de 2021.
EXoNErar, o(a) servidor(a) JoSE EdSoN lUcENa dE oliVEira, id. fun-
cional nº 3184498/1, do cargo em comissão de coordENador adMiNiS-
TraTiVo dE caMPUS dE caPiTal (caMPUS iii), código, GEP-daS-011.3, 
a contar de 02.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690586
PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Processo eletrônico nº 2020/739621
Portaria N° 1409/21, de 03 de agosto de 2021
art. 1º - coNcEdEr ao servidor SidNEY doS rEiS fariaS, id. funcio-
nal nº 57209293/1, cargo de arTÍficE dE MaNUTENÇÃo, lotado(a) no(a) 
CAMPUS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, gratificação de tempo integral, em 
percentual fixado de 60% (sessenta por cento), incidente sobre o venci-
mento do cargo, a contar de 01.08.2021.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.08.2021, a gratificação de tempo integral 
do servidor MaNoEl da coNcEiÇÃo fariaS, id. funcional nº 57201262/ 
1, cargo de MoToriSTa, lotado(a) no(a) caMPUS dE SÃo MiGUEl do 
GUAMÁ, em virtude de permuta da referida gratificação.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690611
coMissÃo da UePa resPoNsÁVeL PeLos traBaLHos reFereNte 
a Lei GeraL de ProteÇÃo de dados.
Processo eletrônico nº 2021/106989
Portaria N° 1478/21, de 09 de agosto de 2021
art. 1º - dESiGNar os servidores desta iES abaixo relacionados, para compo-
rem o grupo de trabalho da UEPa que constituirão a comissão para tratar de 
assuntos referentes a lEi GEral dE ProTEÇÃo dE dadoS, conforme abaixo:
MEMBroS: id. fUNcioNal
diMiTra caSTElo BraNco 5956978/1
JoSÉ caSTaNHo GardUNHo NETo 5041589/1
lÍdia Maria BEGoT BENTo cardoSo 5956974/1
MaYara MacHado dE SoUZa 5956979/1
PaUlo GEorGE loPES MacHado 55588396/3
art. 2º. a presente PorTaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690608



 diário oficial Nº 34.666  89 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

coMitÊ cieNtÍFico iNterNo da UePa
Processo eletrônico nº 2021/743304
Portaria N° 1476/21, de 04 de agosto de 2021.
art. 1º - dESiGNar, os servidores desta iES, abaixo relacionados para 
comporem o Comitê Científico Interno - CCI, vinculado a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Pará de acor-
do com a instrução normativa 002-2019 - ProPESP, com vigência de 
01/07/2021 a 31/03/2022.

ceNtro de ciÊNcias sociais e edUcaÇÃo – ccse  id. 
FUNcioNaL

airToN doS rEiS PErEira 56933141
aNa lÚcia NUNES GUTJaHir 57193298
carloS EliaS dE SoUZa BraGa 57233043
EliZa SoUZa da SilVa 57193311
ioNara aNTUNES TErra 5738091
JESSilEia GUiMarÃES EirÓ 5860881
JoNaS MoNTEiro arraES 7001398
JoSÉ fErNaNdo PErEira lEal 5895283
MarcoS aNToNio BarroS doS SaNToS 57233410
Maria aUXiliadora MaUÉS dE liMa araÚJo 606197
MiGUEl cHaQUiaM 469289
PaUlo MUrilo GUErrEiro do aMaral 5886309
PENN lEE MENEZES rodriGUES 5917994
raiMUNdo MiGUEl doS rEiS PErEira 80845756
raiMUNdo SÉrGio dE fariaS JÚNior 57208590
SUZaNNY PiNTo SilVa BiUM 55586933
cENTro dE ciÊNciaS BiolÓGicaS E da SaÚdE – ccBS
alUiSio fErrEira cElESTiNo JUNior 5643597
aNa VirGiNia SoarES VaN dEN BErG 3266095
carla aNdrÉa aVElar PirES 55589925
dEBora riBEiro da SilVa caMPoS folHa 57188968
diValdo MarTiNS dE SoUSa 3187950
EliSETH coSTa oliVEira dE MaToS 5755220
EriK arTUr corTiNHaS alVES 57188360
fraNciSca rEGiNa oliVEira carNEiro 22721
GEraldo iSHaK 5271932
iNGrid BErGMa da SilVa oliVEira 55586179
iVoNETE ViEira PErEira PEiXoTo 103640
JoElMa criSTiNa ParENTE MoNTEiro alENcar 3240193
JoSÉ roBErTo ZaffaloN JUNior 54196628
laUra Maria Vidal NoGUEira 120782
Marcia HElENa MacHado NaSciMENTo 5302510
MarY EliZaBETH dE SaNTaNa 2060779
MoiSES SiMÃo SaNTa roSa dE SoUSa 5429439
MoNica GoMES liMa MaXiMiNo 59054871
rEGiS BrUNi aNdriolo 57233050
SilVÂNia YUKiKo liNS TaKaNaSHi 5757231
TErEZa criSTiNa doS rEiS fErrEira 5890312
cENTro dE ciÊNciaS NaTUraiS E TEcNoloGia – ccNT
aNToNio ErliNdo BraGa JUNior 5794170
carMEliTa dE fáTiMa aMaral riBEiro 5888717
HEBE MorGaNNE caMPoS riBEiro 5760690
JoÃo rodriGo coiMBra NoBrE 57219956
MaNoEl MaXiMiaNo JUNior 5807689
MarcElo JoSÉ raiol SoUZa 57188507
MaricElY JaNETTE Uria Toro 541888551
NorMa ElY SaNToS BElTrÃo 5794161
NUBia SUElY SilVa SaNToS 5824311
ocTaVio caScaES doUrado JUNior 5834538
rENaTa MElo E SilVa dE oliVEira 57200695
YVElYNE BiaNca iUNES SaNToS 5858771
art. 2º – TorNar SEM EfEiTo a PorTarias nº 514/21 de 12.04.2021 e 
PorTaria nº 723/21 de 18.05.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690602
recLassiFicaÇÃo eM coNcUrso PÚBLico.
Processo eletrônico nº 2021/488831
Portaria N° 1449/21, de 05 de agosto de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO a Lei nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos civis da administração direta, das autarquias e das 
fundações Públicas do Estado do Pará, em seu art. 22-a, onde profere que 
ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe 
garantida a última colocação dentre os classificados;
CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público para provimento 
de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade do Estado do 
Pará, referente ao Edital nº 074/2019,

coNSidEraNdo a nomeação de candidata através da PorTaria nº 1220/21, 
de 05 de julho de 2021, referente ao Edital nº 074/2019; coNSidEraNdo 
finalmente solicitação de candidata, assim como Parecer Jurídico da UEPA e 
ainda o Protocolo eletrônico nº 2021/488831 de 07.05.2021;
r E S o l V E:
rEclaSSificar, SaNdra iNES HorN BoHM, para a última colocação 
dentre os classificados referente ao Edital nº 074/2019 na área CCNT/ 
(GUaJará)/ relações internacionais e comércio Exterior/ aUXiliar/ 40 H/ 
BElÉM, conforme o estabelecido no art. 22-a da lei nº 5.810/94.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690605
Portaria de sUBstitUiÇÃo
Processo eletrônico nº 2021/776614
Portaria N° 1448/21, de 04 de agosto de 2021.
dESiGNar o servidor SEBaSTiÃo carloS aMoriM BENTES, id. funcional nº 
5957048/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, para responder pela co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo (SaNTa-
rÉM), código, GEP-daS-011.2, no período de 05.08.2021 a 03.09.2021, em 
substituição ao titular que estará afastada por férias regulamentares.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690659
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor.
Processo eletrônico nº 2021/787268
Portaria N° 1474/21, de 06 de agosto de 2021
aUToriZar, o afastamento do servidor cláUdio da coSTa TriNdadE, 
id. funcional nº 5433100/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
no dEParTaMENTo dE arTES, para realizar viagem com o veículo ins-
titucional no trecho Belém/São caetano de odivelas/Vigia/Belém, no dia 
21/07/2021, com o objetivo de participar de duas reuniões com as Secre-
tarias de cultura Municipais
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690657
..

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Processo eletrônico nº 2021/700661
Portaria N° 1446/21, de 04 de agosto de 2021
dESiGNar a servidora PaTricia dE NaZarÉ riBEiro SoarES, id. fun-
cional nº 57201042/7, no cargo de TÉcNico a, para responder pela co-
ordENadoria dE acESSo E coNcUrSo da UEPa, no período de 01 a 
30.07.2021, em substituição ao titular, sem ônus para administração.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690606
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1497/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: carloS NaZarENo da SilVa BarBoSa
Matrícula funcional: 3224996/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1498/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE adMiNiSTracao dE SErVicoS
Nome: MaUro HENriQUE da coSTa MENdES
Matrícula funcional: 2010194/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 1499/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE cEriMoNial E EVENToS
Nome: alicE criSTiNE da SilVa araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
Valor: r$ 600,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 600,00
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Portaria N° 1500/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento, 
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: TEcNico a
Nome: Maria roSalBa lEal carValHo
Matrícula funcional: 57202461/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1501/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento, 
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: SaNdra do Socorro dE MiraNda NEVES
Matrícula funcional: 55590193/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró - reitor de Gestão e Planejamento.
SUPriMENTo dE fUNdo
Portaria N° 1490/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento, 
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: PaTricia do Socorro da coSTa GoNcalVES
Matrícula funcional: 5832543/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 1491/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento, 
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aSSiST.TEcNico a
Nome: lairSoN caBral da SilVa
Matrícula funcional: 3183408/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 1492/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento, 
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE adMiNiSTracao dE SErVicoS
Nome: MaUro HENriQUE da coSTa MENdES
Matrícula funcional: 2010194/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1493/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, 
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: TEcNico B
Nome: BiaNca caMPoS ValENTE
Matrícula funcional: 55587166/ 2
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0261
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1494/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, 
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE acESSo E aValiacao
Nome: Gloria Maria fariaS da rocHa
Matrícula funcional: 492086/ 4
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0261
339036_ r$ 1.000,00
Portaria N° 1495/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, 
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nome: aNGEla Maria da coSTa
Matrícula funcional: 2009293/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339036_ r$ 1.500,00

Portaria N° 1496/2021, de 10 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento, 
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUX.dE adMiNiSTracao B
Nome: JoSE fErrEira da SilVa
Matrícula funcional: 3187896/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 690560
.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1479/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: BENEdiTo loBaTo
id. fUNcioNal:5846404/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 03.11.2021
daTa TÉrMiNo: 20.11.2021
QUaNTidadE: 8.5 (oito e meia)
Portaria N° 1480/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: iGaraPÉ aÇÚ-Pa
NoME do SErVidor: Joao SErGio dE SoUSa oliVEira
id. fUNcioNal:57176004/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 05.07.2021
daTa TÉrMiNo: 06.08.2021
QUaNTidadE: 18.0 (dezoito)
Portaria N° 1481/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: alTaMira-Pa
NoME do SErVidor: caMila da cUNHa fUrTado
id. fUNcioNal:5930408/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 24.08.2021
daTa TÉrMiNo: 09.09.2021
QUaNTidadE: 16.5 (dezesseis e meia)
Portaria N° 1482/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: HENriQUETa da coNcEiÇÃo BriTo NUNES
id. fUNcioNal:5861365/2
carGo: ProfESSor aSSiSENTE
daTa iNicio: 23.08.2021
daTa TÉrMiNo: 11.09.2021
QUaNTidadE: 8.0 (oito)
Portaria N° 1483/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: fErNaNdo aUGUSTo BESSa caMPoS
id. fUNcioNal:5915490/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 24.08.2021
daTa TÉrMiNo: 04.09.2021
QUaNTidadE: 11.5 (onze e meia)
Portaria N° 1484/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: ElEN VaNESSa coSTa da SilVa
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id. fUNcioNal:55589875/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 16.08.2021
daTa TÉrMiNo: 02.09.2021
QUaNTidadE: 8.0 (oito)
Portaria N° 1485/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo Programa forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:SaliNoPoliS-Pa
NoME do SErVidor: fraNciSco EMErSoN ValE coSTa
id. fUNcioNal:54181184/2,
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 25.08.2021
daTa TÉrMiNo: 01.09.2021
QUaNTidadE: 7.5 (sete e meia)
Portaria N° 1486/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo Programa forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:SaliNoPoliS-Pa
NoME do SErVidor: GEraldo BrUNo coSTa dE aNdradE
id. fUNcioNal:5179858/3
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 17.08.2021
daTa TÉrMiNo: 25.08.2021
QUaNTidadE: 8.5 (oito e meia)
Portaria N° 1487/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: carloS alBErTo dE MiraNda PiNHEiro
id. fUNcioNal: 57204648/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 03.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE: 4.5 (quatro e meia)
Portaria N° 1488/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: WaNdErSoN alEXaNdrE da SilVa QUiNTo
id. fUNcioNal: 5924640/2
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 05.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE: 2.5 (duas e meia)
Portaria N° 1501/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:participar da aula inaugural
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: aNa da coNcEicao oliVEira
id. fUNcioNal: 491993/2
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 06.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE: 1.5 (uma e meia)
Portaria N° 1502/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:participar da aula inaugural
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: caMila claidE oliVEira dE SoUZa
id. fUNcioNal: 5905595/5
carGo: TEcNico PEdaGoGico
daTa iNicio: 06.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE: 1.5 (uma e meia)
Portaria N° 1503/2021, de 10 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 visita técnica
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: carloS EliaS dE SoUZa BraGa
id. fUNcioNal: 57233043/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE

daTa iNicio: 04.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE: 3.5 (três e meia)
Portaria N° 1504/2021, de 10 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 visita técnica
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: JoSE ricardo da SilVa alENcar
id. fUNcioNal: 54195095/3
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 15.08.2021
daTa TÉrMiNo: 25.08.2021
QUaNTidadE: 3.5 (dez e meia)
Portaria N° 1505/2021, de 10 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 vistoria da queda do muro
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:MoJU-Pa
NoME do SErVidor: ViTor BaraTa MorEira
id. fUNcioNal: 5920929/3
carGo: TEcNico a
daTa iNicio: 17.08.2021
daTa TÉrMiNo: 17.08.2021
QUaNTidadE: 0.5 (meia)
Portaria N° 1506/2021, de 10 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo Programa forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:SaliNoPoliS-Pa
NoME do SErVidor: alcioNE SaNToS dE SoUZa
id. fUNcioNal: 54190337/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 01.08.2021
daTa TÉrMiNo: 08.08.2021
QUaNTidadE: 7.5 (sete e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 690588
..

FÉrias
.

coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares.
Processo eletrônico nº 2021/776614
Portaria N° 1447/21, de 04 de agosto de 2021.
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares ao servidor JoHN 
HENrY dE oliVEira ValE, id. funcional nº 57175899/ 4, cargo de Pro-
fESSor aUXiliar, no período de 05.08.2021 a 03.09.2021, referente ao 
período aquisitivo de 2020/2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690617
..

oUtras MatÉrias
.

coNVocaÇÃo
a diretoria de Gestão de Pessoas da Universidade do Estado do Pará - 
UEPa, cNPJ 34.860.833/0001-44 com sede na rua do Una nº 156, bair-
ro Telégrafo, Belém-Pa, e-mail: dgp@uepa.br, tendo esgotados todos os 
recursos de localização, coNVoca o servidor aNSElMo faria alVarEZ, 
matrícula nº 76058/2, cargo de TÉcNico a - MEdiciNa clÍNica GEral, 
a comparecer na diretoria anteriormente citada, no prazo de 30 dias, para 
justificar ausência ao serviço, sob pena de responder penalidade de Aban-
dono de cargo, conforme estabelece o art. 190, ii da lei nº 5.810/94
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
coNVocaÇÃo
a diretoria de Gestão de Pessoas da Universidade do Estado do Pará - 
UEPa, cNPJ 34.860.833/0001-44 com sede na rua do Una nº 156, bairro 
Telégrafo, Belém-Pa, e-mail: dgp@uepa.br, tendo esgotados todos os re-
cursos de localização, coNVoca a servidora Maria rUTH BarroS VirGo-
liNo, matrícula nº 5761662/2, cargo de TÉcNico a - MEdiciNa clÍNica 
GEral, a comparecer na diretoria anteriormente citada, no prazo de 30 
dias, para prestar esclarecimentos em relação a sua cedência ao iNSS.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 690507



92  diário oficial Nº 34.666 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

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

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 672/2021 - 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: 2021/848073
r E S o l V E: coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período 
de 06/09/2021 a 05/10/2021, correspondente ao triênio de 18/03/2004 
a 17/03/2007, para a servidora, Maria iVoNE dE oliVEira PErEira, 
Matrícula nº. 3219585/1, carGo: assistente Social, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 668/2021 - 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: 2021/485674
r E S o l V E: coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período 
de 13/09/2021 a 12/10/2021, correspondente ao triênio de 19/10/2014 a 
18/10/2017, para a servidora, alBaNiZE ValENTE aSSiS riBEiro, Matrí-
cula nº. 54190773/1, carGo: assistente Social, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 680/2021 - 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: 2021/854764
r E S o l V E: coNcEdEr, 120 (cento e vinte) dias de licença Prêmio 
no período de 01/09/2021 a 29/12/2021, correspondente aos triênios de 
17/06/1989 a 16/06/1992 e 17/06/1992 a 16/06/1995, para a servidora, 
adria lUcia TaVarES da TriNdadE, Matrícula nº. 3224775/1, carGo: 
Serviços complementares, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 673/2021 - 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: 2021/848181
r E S o l V E: coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período 
de 04/09/2021 a 02/11/2021, correspondente ao triênio de 17/02/1984 
a 16/02/1987, para a servidora, roSEMaY BaldUiNa dE SoUZa loPES, 
Matrícula nº. 3205258/3, carGo: assistente Social, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 682/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/855515
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrÊS E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: PEdro lUcio SaNTa roSa da lUZ, 
matrícula nº 55587628, dirETor , que se deslocaram aos municípios de 
iTaiTUBa e TrairÃo/Pa, no período de 10 a 13/08/2021 com objetivo de 
participar do JUcEPa iTiNEraNTE por todo Pará Na rEGiÃo do TaPaJÓS 
conforme Programação.
Classificação Orçamentária:
43.105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 690401

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 681/2021– cGP/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 2021/815059 e apresentação do laudo Médico 
nº 77574
r E S o l V E: coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de afastamento licENÇa 
TraTaMENTo dE SaÚdE, no período de 29/06/2021 a 27/08/2021, da (a) 
servidor (a) EliZaNGEla ValdEZ ViEira, Matrícula: 57188688/1, cargo: 
assistente de assistência Social, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 10 
de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 690727

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 677/2020 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/729445
rESolVE: autorizar o pagamento de 02 E ½ ( dUaS E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo, 
MaT.569620, SEcrETario adJUNTo dE TraBalHo,EMPrEGo E rEN-
da;JUliaNa GaliZa loPES MarTiNS,colaBorador EVENTUal,c P f 
– 925.611.012 – 15, clEYToN SoarES raMoS,colaBorador EVENTU-
al,020.086.562 – 50,fraNciSco fErNaNdo da coSTa riBEiro, cola-
Borador EVENTUal, 086.811.042-68 que se deslocará para o Município 
de aBaETETUBa, no período 05 a 09/07/2021 com o objetivo de realizar 
reuniões e discutir assuntos referentes ao Programa 1º Oficio com o poder 
publico, Secretaria de assistência e Turismo, Gabinete da Prefeita e Se-
cretaria do Meio ambiente e viabilizar parcerias com a associação comer-
cial,industria de açai no município cUJo MoToriSTa MaNoEl JoaQUiM 
MaUÉS fErrEira., MaT.5938894/1 fará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária: 43.105 - 11.333.1504.8946 0101006357/0101 
266.721 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 675/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/836183
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: EUGENio NUNES TaVarES,Ma-
TricUla Nº 3255808/1, TÉcNico EM GESTÃo PUBlica,SilVia rEiS da 
SilVa,5921067/3,coordENadora,fraNciSco dE aSSiS rodriGUES 
PacHEco,55589512,aUXiliar adMiNiSTraTiVo, que se deslocaram para 
o município de anapú/Pa no período de 16 a 20/08/2021. com o objetivo 
de visita técnica para reestruturação da cooperativa de catadores de Ma-
térias reciclados do Município, cUJo MoToriSTa diogo arantes de castro 
3203697/1 conduzir veiculo com equipe técnica da dQPE/SEaSTEr fará 
o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43.105 - 11.334.1504.8953 0101006357 266.744 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 671/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/842899
rESolVE: autorizar o pagamento de 02 E ½ (dUaS E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: MaNoEl alBErTo lEiTÃo daNTaS, 
MaTricUla Nº 57191420/2,ENGENHEiro ciVil/GErENTE o qual se des-
locará para o Município de Ulianópolis/Pa, no Período de 17 a 19/08/2021, 
com objetivo de realizar a vistoria da obra de conclusão da cozinha co-
MUNiTaria dE Ulianópolis,contanto administrativo nº 026/2018/SEaSTEr, 
para a confecção do BM 06.carlos alberto almeida consolação, Matricula nº 
5906463/1,MoToriSTa conduzir veiculo com servidor da NEa/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 679/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/858479
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rESolVE: autorizar o pagamento de 2 e ½ (dUaS E MEia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: iNocENcio rENaTo GaSPariM,Secre-
tário de Estado, matricula5945555/ 1,GUilHErME aUGUSTo dE alMEida 
carPEGGiaNi,assessor Especial i,matricula5946562/2, que se desloca-
rão ao município de TErra alTa/Pa,de 06 a 08/08/2021 com objetivo de 
participar de reunião sobre os Programas de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda com a Gestão Municipal,WElliNGToN TadEU raMoS 
MElo,colaborador Eventual,cPf: 264.393.012-68,conduzir veículo da SE-
aSTEr com o senhor Secretário da SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.101- 08.244.1505.8863 0101006357/0101 339014/339036
registre-se,
Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 678/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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/ 860567
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: aNa Maria dE oliVEira cUNHa,-
colaboradora Eventual 033.335.662 – 49,dEiSE araUJo da SilVa, 
54195016/1 – Servidora a qual se deslocará ao município de MaraBá/Pa 
no Período de 24 a 27/08/2021, com objetivo de Programa os trabalhos e 
realizar conferencia MUnicipal.
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.422.1505.8402 0139002241 253.896 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 678/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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/ 860567
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: aNa Maria dE oliVEira cUNHa,-
colaboradora Eventual 033.335.662 – 49,dEiSE araUJo da SilVa, 
54195016/1 – Servidora a qual se deslocará ao município de MaraBá/Pa 
no Período de 24 a 27/08/2021, com objetivo de Programa os trabalhos e 
realizar conferencia MUnicipal.
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.422.1505.8402 0139002241 253.896 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 684/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/842242
rESolVE: autorizar o pagamento de 4 ½ (QUaTro E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: KlEBEr daS NEVES TriNdadE, MaT. 
57193833; assistente administrativo , cUJo oBJETiVo realizar a atualiza-
ção cadastral dos Beneficio Estadual para Pessoas Acometidas pela Hanse-
níase visando sua inclusão no cadastro único . o MoToriSTa raiMUNdo 
JorGE da coNcEiÇÃo aNdradE,3255492/1 rEaliZara o dESloca-
MENTo.
Classificação Orçamentária:
87.101. 08.244.1505.8899 0139002241 233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 685/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/842098
rESolVE: autorizar o pagamento dE 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: Servidora Maria cElia dErEci 
doS SaNToS fariaS,aSSiSTENTE Social,MaTricUla 3202461/1,apoiar 
no encaminhamento para efetuação da emissão de 1ª e 2ª vias da certi-
dão de Nascimento e 2ª via de certidão de Óbito às pessoas em situação 
de Vulnerabilidade social para inclusão no cadÚNico e inserção nos Pro-
gramas Sociais e Visita técnica no cartório no distrito de castanhal/Pa, 
dulcilea ferreira abreu- matricula 3203093-1 , que se deslocaram para o 
município de castanhal/Pa no período de 23 a 27/08/2021, coM oBJETiVo 
realizar apoio técnico no atendimento de emissão de certidões na conces-
são à gratuidade ao Registro Civil de Nascimento aos Usuários identificados 

em situação de vulnerabilidade social para inclusão no cadÚNico e’inser-
ção nos Programas Sociais em parcerias com a Secretaria Municipal de as-
sistência Social.roBSoN JoSÉ do ESPiriTo SaNToS SaGica,54193697/1 
Motorista conduzi veiculo com as servidora da drccP/SEaSTEr
Classificação Orçamentária:
87.101 - 08.244.1505.8899 0139002241 233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 690422

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, 
eMPreGo e reNda
eXtrato de adesÃo À ata de reGistro PreÇos
ata de registro de Preços nº 13/2020, subjacente ao Pregão Eletrônico nº 
003/2019/SEPlad, conforme os seguintes dados: Processo administrativo 
nº 2019/26957. Pregão Eletrônico nº 003/2019. Órgão Gerenciador: SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad 
- Vigência da ata: 13/08/2020 a 12/08/2021. Órgão aderente: Secretaria 
de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda. objeto: re-
gistro de preços para eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, de vigilância patrimonial armada e desarmada, compreendendo o 
fornecimento de uniformes e a disponibilização de todas as ferramentas 
e equipamentos de proteção individuais necessários à sua execução, nos 
termos da lei 7.102/83, da Portaria nº 3.233/2012-dG/dPf e legislação 
correlata, para atender às necessidades das unidades dos órgãos e en-
tidades do Poder Executivo em diversos municípios do Estado do Pará, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instru-
mento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. Valor Total aderido: r$ 2.665.445,76 (dois milhões 
e seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais 
e setenta e seis centavos). fornecedor: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli, 
cNPJ: 17.433.496.0001-90. data da autorização da adesão: 03/08/2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 690425
Portaria Nº 683/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 a apresentação do Processo 2021/815059 e laudo Médico 
nº 77337
r E S o l V E: coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de readaptação 
funcional Temporária, a partir de 16/07/2021 a11/01/2022, a servidora, 
Maria criSolETH dE SoUSa oliVEira, Matrícula nº 54182649/1, ocu-
pante do cargo de Monitor, lotada na SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de agosto de 2021
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 690720

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria 563/2021- GrH daTado EM 02 dE aGoSTo 
dE 2021, PUBlicado No doE N°. 34.657 dE 03 dE aGoSTo dE 2021:
onde se lê: cedente.
Leia-se: cessionário.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 690568

coNtrato
.

contrato administrativo Nº 22/2021-FasePa;
Processo: 2021/194415;
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 06/2021;
ParEcEr JUridico N° 89/2021;
forUM: BElÉM/Pa;
oBJETo: o fornecimento de Produto de Material de Proteção individual, 
para as Unidades de Belém e região Metropolitana, Marabá e Santarém 
mantidas pela faSEPa, como forma de prevenção à disseminação do co-
Vid-19 na comunidade socioeducativa desta fundação (ampla concorrên-
cia);
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Valor global: r$ 60.744,60 (sessenta mil, setecentos e quarenta e quatro 
reais e sessenta centavos);
assinatura: 09 de agosto de 2021; Vigência: 09/08/2021 a 08/08/2022;
dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 680201; fonte: 0101000000; 
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339030; 
ação detalhada: 266823;
Partes: faSEPa e PolYMEdH EirEli, cNPJ nº 63.848.345/0001-10;
ordenador responsável: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.
contrato administrativo Nº 23/2021-FasePa;
Processo: 2021/194415;
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 06/2021;
ParEcEr JUridico N° 89/2021;
forUM: BElÉM/Pa;
oBJETo: o fornecimento de Produto de Material de Proteção individual, 
para as Unidades de Belém e região Metropolitana, Marabá e Santarém 
mantidas pela faSEPa, como forma de prevenção à disseminação do co-
Vid-19 na comunidade socioeducativa desta fundação;
Valor global: r$ 20.248,20 (vinte mil, duzentos e quarenta e oito reais e 
vinte centavos);
assinatura: 09 de agosto de 2021; Vigência: 09/08/2021 a 08/08/2022;
dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 680201; fonte: 0101000000; 
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339030; 
ação detalhada: 266823;
Partes: faSEPa e P G liMa coM EirEli, cNPJ nº 23.493.764/0001-61;
ordenador responsável: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 690233
contrato administrativo Nº 26/2021-FasePa; Pregão eletrônico 
07/2021; Parecer Jurídico N°136/2021-ProJUr; forUM: BElÉM/Pa.
objeto: aquisição de produto de higienização, lavagem, limpeza e sacos 
plásticos, para atender as necessidades das unidades operacionais da fa-
SEPa de Belém e mesorregião, Marabá e Santarém, pelo período de 12 
meses.
assinatura: 09 de agosto de 2021; Vigência: 09/08/2021 a 08/08/2022; 
dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 68201,
fonte: 0101,
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338/08.243.1505.8392/08.243.1
505.8393/08.243.1505.8394/08.243.150.8864, Elemento de despesa: 
339030.
Valor: r$ 72.411,96 (setenta e dois mil quatrocentos e onze reais e no-
venta e seis centavos)
Partes: faSEPa e ESTaÇÃo coMÉrcio dE MaTEriaiS dE EXPEdiENTE - 
EirEli, estabelecida na cidade Nova iV, TV WE 38 nº131, Bairro coqueiro- 
ananindeua - Pa cEP: 67133-210, cNPJ/Mf sob o nº 19.321.144/0001-78
ordenador responsável: lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa

Protocolo: 690359
contrato administrativo Nº 25/2021-FasePa; Pregão eletrônico 
11/2021; Parecer Jurídico N°144/2021-ProJUr; forUM: BElÉM/Pa.
objeto: contratação de serviços de desinfecção, para atender as neces-
sidades das unidades operacionais da faSEPa de Belém e mesorregião, 
Marabá e Santarém, pelo período de 12 meses.
assinatura: 09 de agosto de 2021; Vigência: 09/08/2021 a 08/08/2022; 
dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 680201; Projeto atividade : 
680201.08.122.1297.8338 implantação de ações ao combate – co-
Vid-19; Natureza da despesa : 339039, fonte 0101, ação detalhada: 
266823.Valor: r$ 78.843,13 (setenta e oito mil oitocentos e quarenta e 
três reais e treze centavos)
Partes: faSEPa e Hidro fraNcHiSiNG lTda, com sede rua antônio Ever-
dosa, Nº 1073, Bairro da Pedreira, cEP: 66.085-754, BElÉM/Pa, cNPJ/Mf 
sob o nº 23.510.039/0001-54
ordenador responsável: lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa

Protocolo: 690355

.

.

diÁria
.

Portaria nº 355, de 09 de agosto de 2021.
Processo nº 859290/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/BENEVIDES, conforme justificado nos ter-
mos do processo.
oriGEM: BENEVidES/Pa - dESTiNo: BacUri/Ma.
PErÍodo: 16/08/2021 a 18/08/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: iVoNEidE SalES dE QUEiroZ, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 5923375/2, e lUiZ aUGUSTo da SilVa alcaNTara, MoToriSTa, 
Matricula 5920980/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 690316
Portaria 356 – do dia 09/08/2021
oBJETiVo: realizar acompanhamento das demandas do Eixo Saúde 
nas Unidades cESEBa e SEMiliBErdadE e, participação em reunião na 
Secretaria Municipal de Saúde referente ao Plano operativo Municipal 
(Proc.858927/2021, mem° 285/2021-daS)
SErVidora: lariSSa diaS aNdrE rEBEllo
carGo: TÉcNico Social - MaTrÍcUla Nº 5956743/ 1
SErVidora: iVaNa Marcia SoUZa SilVa
carGo: aUXiliar dE ENfErMaGEM-  MaTricUla: 5933306/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :SaNTarÉM/Pa
PEriodo da ViaGEM: 11 a 13/08/2021 – diaria –2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 690279

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito-10/08/2021-FasePa
Tornar sem efeito  a Publicação 689759/2021, referente ao processo: 
837466/2021(ciaM BElEM), Portaria 346/2021, considerando a não reali-
zação da  viagem para a cidade do Moju/Pa  no dia 09/08/2021, conforme 
memorando 510/2021(ciaM BElEM)
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 690360

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de aUtoriZaÇÃo
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos au-
tos do processo nº 2021/987609, bem como as disposições do Edital de 
Pregão Eletrônico SrP nº 001/2020 – SEPlad e da ata de registro de 
Preços nº 006/2020, que têm por objeto o forNEciMENTo dE MaTErial 
dE EXPEdiENTE, com previsão de vigência de 12 (doze) meses, para aten-
der as necessidades das unidades operacionais da faSEPa; considerando 
os termos do parecer jurídico 202/2021 – ProJUr e da manifestação do 
controle interno,
rESolVE:
i – determinar a contratação da empresa MM coMÉrcio aTacadiSTa dE 
arTiGoS dE PaPElaria E SErViÇoS lTda (cNPJ/Mf Nº 31.920.842/0001-
95), para o fornecimento de fornecido de material de expediente para 
o atendimento das necessidades desta faSEPa no valor global de r$ 
89.716,20 (oitenta e nove mil e setecentos e dezesseis reais e vinte cen-
tavos);
ii – determinar à cPl a publicação deste ato;
iii – determinar à GEcoN a elaboração do instrumento contratual;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal 
de contrato nos termos do art. 67 da lei federal nº 8.666/93.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 10 de agosto de 2021.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 690562

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria N° 335/2021 - secoN / seJUdH, de 02 de agosto de 
2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS do Pará, 
no uso das suas atribuições legais,
considerando o disposto no art. 3, do decreto Estadual 1.403 de 20 de 
novembro de 2008.
rESolVE:
ficam os membros do conselho Estadual de Políticas de Promoção da 
igualdade racial - coNEPPir, convocados na forma do artigo 3° do de-
creto Estadual 1.403 de 20 de novembro de 2008, para comparecerem a 
reunião Extraordinária, que será realizado às 09h do dia 18 de agosto de 
2021, na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH, 
localizado na rua 28 de Setembro, n° 339 - comércio - cEP: 66010-100, 
para atender as seguintes pautas:
1. contextualização do atual cenário do conselho;
2. deliberação do mandato;
3. outros assuntos.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 690572

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato terMo aditiVo: Primeiro
coNtrato de GestÃo Nº. 001/2018 - seJUdH
ÓrGÃo SUPErViSor: SEJUdH
ENTidadE: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo do Pará
cNPJ nº 07.553.026/0001-06
rEPrESENTaNTE: artur José Jansen Novaes - diretor Geral
ProcESSo nº. 2018/391263
oBJETo: aditamento de prazo e ampliação do público-alvo.
fUNdaMENTo lEGal: art. 59 c/c §5º do art. 79 da lei 8.666/93
PraZo: 24 (vinte e quatro) meses a contar de 14.09.2020
PÚBlico-alVo: egressos do sistema penal, sistema socioeducativo, seus 
familiares e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
registre-se, publique-se e cumpra-se
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 690569
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 72/2021 – GGa/sedeMe 
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado 
no doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar a servidora KaroliNi coNcEiÇÃo raMoS da SilVa, 
matricula nº 5960620/1, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
012/2021 – SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia-SEdEME com a empresa MorEira 
GodoY coMÉrcio E SErViÇoS EirEli – EPP, cNPJ: 15.534.401/0001-07, 
tem como objeto prestação de serviços contratação de empresa especia-
lizada em realização de eventos, para dar suporte aos eventos realizados 
nos municípios de: Belém (1ºcrS), Breves (8ºcrS), Santarém (9ºcrS), 
altamira (10º crS), Marabá (11º crS), conceição do araguaia (12º crS), 
que serão prestados nas conforme condições e especificações estabeleci-
das no Termo de Referência, a fim de atendimento às necessidades desta 
SEdEME devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e co-
municando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 67 da lei 
8.666/93, a partir de 10 de agosto de 2021.
art. 2º - designar a servidora HaNNa falESi YaMaMoTo, matricula nº 
5959617/2, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 10 de agosto de 2021.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 690733

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 172/2021 – BElÉM, 18 dE fEVErEiro dE 
2021, publicado no doE 34.645, de 21/07/2021.
“oNde se LÊ: PorTaria N° 172/2021 – BElÉM, 18 dE fEVErEiro dE 
2021”
“Leia –se: PorTaria N° 172/2021 – BElÉM, 20 dE JUlHo dE 2021”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 690683

.

.

coNtrato
.

contrato: 12
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de serviços de empresa especializada em realização 
de eventos, pelo período de 12(doze) meses.
Valor Total: r$ 1.649.899,95. (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove 
mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)
data assinatura: 10/08/2021
Vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022.
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 106/2020-SESPa, referente ao Processo: 
2021/606029
orçamento:
Programa de Trabalho: 24.101. 22.691.1498-8518
Natureza da despesa: 339030/33/39
fonte de recurso: 0301/0301006356/0301006355
origem do recurso: Estadual
contratado: MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS EirEli – EPP
Endereço: dr. Enéas Pinheiro, 2462, Térreo, Marco-Belém-Pa, cEP: 66095-
015
fone: (91) 3276-7194
ordenador(a)  : anadelia divina Santos

Protocolo: 690730

.

.

diÁria
.

Portaria N° 198/2021 – BeLÉM, de 10 de aGosto de 2021
Nome: JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/ Matricula:3254941/1/ cargo: Mo-
ToriSTa/ origem: Belém-Pa/destino: Marabá-Pa e Eldorado dos carajás-
Pa / Período: de 11/08/2021 a 14/08/2021/ diárias:3,5(três e meia) / 

objetivo: conduzir o Secretário Titular José fernando de Mendonça Gomes 
Júnior e Secretário adjunto carlos augusto de Paiva no Projeto na fábrica, 
realizando visitas técnicas às unidades faBriS e assinatura do acordo de 
cooperação com a Prefeitura de Eldorado dos carajás-Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 690362
Portaria N° 199/2021 daF/sedeMe  
BeLÉM, 10 de aGosto de 2021.
Nome: carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/Matricula: 57195771/2/cargo: 
SEcrETário adJUNTo dE ESTado/ origem: Belém-Pa/ destino: Brasília-
df e Marabá-Pa/ Período: de 11/08/2021 a 13/08/2021 /diárias:2,5 (duas 
e meia)/ objetivo: participar da cerimônia de posse do diretor da agência 
Nacional de Mineração, que acontecerá no dia 11/08/2021 em Brasília-df. 
Em seguida, segue para Marabá, a fim de cumprir com a agenda do Projeto 
na fábrica.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 690375

.

.

oUtras MatÉrias
.

adesÃo a ata de reGistro de PreÇo
ProcESSo Nº 2021/606029 – daf/SEdEME
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME , através da diretoria de administração e finanças- daf, 
Torna pública a adesão à ata de registro de Preço Nº 106/2020 , oriundo 
do Pregão Eletrônico SrP Nº 006/SESPa/2020 da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública - SESPa, referente ao processo 100591/2019, registro 
de Preços para eventual prestação de serviço de realização de eventos, 
conforme especificações técnicas descritas no edital  relacionado, com a 
empresa MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS EirEli – EPP, com o 
cNPJ: 15.534.401/0001-07, de acordo com as necessidades desta Secre-
taria.
Belém, 10 de agosto de 2021
JoSE fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
SEdEME

Protocolo: 690725

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 167/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 09 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: Brejo Grande do araguaia, Palestina do Pará, Piçarra, São domin-
gos do araguaia, São Geraldo do araguaia e São João do araguaia.
Objetivo: realizar fiscalização/verificação periódica metrológica em instru-
mentos de pesar e medir.
Servidores: JoÃo BENTES fariaS,/ Matrícula: 25/ – Valor: r$ 4.628,91.
carloS MiGUEl ViEira/ Matrícula: 31 – Valor: r$ 4.628,91.
Período: 09/08 a 28/08/2021 – 19,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 690634
Portaria nº 168/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 09 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: ourilândia do Norte, São félix do Xingu e Tucumã.
Objetivo: realizar fiscalização/verificação periódica metrológica em instru-
mentos de pesar e medir.
Servidores: JoSÉ roBErTo alVES GoMES/ Matrícula: 252/ – Valor: r$ 
4.628,91.
caNUTo corrEa cHaVES/ Matrícula: 08 – Valor: r$ 4.628,91.
Período: 09/08 a 28/08/2021 – 19,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 690635
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Portaria nº 164/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 09 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: água azul do Norte, rio Maria, Sapucaia e Xinguara.
Objetivo: realizar fiscalização/verificação periódica metrológica em instru-
mentos de pesar e medir.
Servidores: PEdro alEXaNdrE BaTiSTa dE liMa/ Matrícula: 21/ – Valor: 
r$ 4.628,91.
afoNSo carMoNa lEiTE/ Matrícula: 367 – Valor: r$ 4.628,91.
Período: 09/08 a 28/08/2021 – 19,5 diárias
odenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 690621
Portaria nº 166/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 09 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: canaã dos carajás, curionópolis e Eldorado dos carajás.
Objetivo: realizar fiscalização/verificação periódica metrológica em instru-
mentos de pesar e medir..
Servidores: JorGE lUiZ alVES dE alBUQUErQUE/ Matrícula: 18/ – Valor: 
r$ 4.628,91.
aUGUSTo cÉSar da SilVa/ Matrícula: 16 – Valor: r$ 4.628,91.
Período: 09/08 a 28/08/2021 – 19,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 690629
Portaria nº 165/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 09 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: capitão Poço, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá, ou-
rém, Santa luzia do Pará.
Objetivo: realizar fiscalização/verificação periódica metrológica em instru-
mentos de pesar e medir.
Servidores: raiMUNdo BarBoSa ESTEVÃo/ Matrícula: 23/ – Valor: r$ 
4.391,53.
WaldiMir coNdE dUarTE JÚNior/ Matrícula: 260 – Valor: r$ 4.391,53.
Período: 09/08 a 28/08/2021 – 18,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 690625

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento nº 01 ao contrato nº 34/2021
O presente Instrumento Contratual tem como objetivo a modificação uni-
lateral do contrato nº 34/2021 registrado e publicado através do doE n° 
34.655 de 30 de julho de 2021, por parte da administração, visando modi-
ficar a CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
onde se lê: 72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao re-
gistro Mercantil Natureza da despesa: 339040.00 Serv de Tecnologia da 
inform e comunic - PJ fonte: 0261/0661 rec da adm indireta ( próprios) 
Pi: 2070008783c
Leia-se: 72201..23.126.1508.8238 Gestão de Tecnol da inform e comu-
nicação Natureza da despesa: 339040.00 Serv de Tecnol da inform e com 
- PJ fonte: 0261/0661 rec da adm indireta ( próprios) Pi: 4120008238c.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acorda-
das do contrato n° 34/2021, permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.
a JUcEPa providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é 
condição indispensável para a sua eficácia, no prazo máximo de dez dias, 
contados a partir de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Pará, 
em conformidade com o que dispõe o art. 28, parágrafo 5° da constituição 
Estadual.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará e a empresa ProSolUTioN 
coNSUlToria & SiSTEMaS iNforMáTicoS lTda, inscrita no cNPJ n° 
07.273.558/0001-90.
assinatura: 10/08/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 690490

FÉrias
.

Portaria Nº 188/2021 de 09/08/2021. art. 1º ESTaBElEcEr a pro-
gramação de férias do mês de SETEMBro/2021 dos servidores da JUNTa 
coMErcial do ESTado do Pará-JUcEPa, referente aos exercícios de 
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, conforme processo nº 2021/834255.
Nº NoME MaTrÍcUla PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo
1 adriana de Barros Moura 57209758/1 05/01/2020 a 04/01/2021 01/09/2021 a 20/09/2021
2 álvaro inácio Negrão de Matos 5897753/1 27/02/2020 a 26/02/2021 01/09/2021 a 10/09/2021
3 amilcar alexandre Soave de Morais 57209814/1 05/01/2020 a 04/01/2021 13/09/2021 a 12/10/2021
4 andréa Maria Paes alves 57211174/2 13/08/2020 a 12/08/2021 13/09/2021 a 12/10/2021
5 daniel ferreira lima 57209680/1 05/01/2019 a 04/01/2020 08/09/2021 a 07/10/2021
6 lauro aranha de Sousa 2022192/1 26/07/2020 a 25/07/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
7 luciano cavalcante dos Santos 54180061/3 18/02/2020 a 17/02/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
8 rutiane Vieira azancont Moura 57217932/1 22/06/2018 a 21/06/2019 01/09/2021 a 30/09/2021
9 Soraia Mello cardoso 5013771/1 14/05/2020 a 13/05/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
10 Vânia Maria Jesus Vasconcelos Pimentel 5013755/1 14/05/2020 a 13/05/2021 08/09/2021 a 07/10/2021

cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.
Protocolo: 690252

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 190/2021 de 09/08/2021. art 1º Nomear os membros, 
para titular alessandra dos Santos figueiredo e suplente Jarbas Matos Bu-
lhões para completar o mandato de 2 (dois) anos no Subcomitê Gestor da 
Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empre-
sas e Negócios do Estado do Pará-SGSiM/Pa, instalado pela portaria nº 
285-JUcEPa de 23 de agosto de 2019. Processo nº 2021/857582. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente do SGSiM/Pa / Presidente da 
Junta comercial do Estado do Pará.

Protocolo: 690275
Portaria Nº 189/2021 de 09/08/2021. artigo 1º coNSTiTUir co-
missão de Sindicância, composta pelos servidores, Mônica Suely fonseca 
Salomão, Técnico do registro Mercantil classe a, matrícula nº 57192556/2, 
cláudio roberto Pereira canelas, assistente do regime Mercantil, matrícula 
nº 5898269/1 e Eduardo Silva Martins, assistente do regime Mercantil, 
matrícula nº 54191638/2, sob a presidência da primeira, com a finalidade 
de apurar o fato relatado no Processo n° 2021/814701 da JUcEPa. artigo 
2º o prazo para a conclusão da Sindicância instituída por esta Portaria é 
de 30 (trinta) dias, podendo, ser prorrogado, mediante solicitação da co-
missão e a critério da autoridade superior. artigo 3º Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. CILENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 690262

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 583/2021, de 09 de aGosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/818114, de 28/07/2021 
– aGE;
r E S o l V E:
i – dESiGNar, o servidor HErSoN SiMEi QUEiroZ dE MoraES, Matrícula 
nº 57176011/1, ocupante do cargo de coordenador, para operacionaliza-
ção da plataforma de autosserviço online contínua denominada e-Preven-
ção, que é parte do Programa Nacional de Prevenção a corrupção (PNPc).
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 690284

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º tac Nº 24/2019 – cP Nº 02/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círio construtora e Serviços ltda – cNPJ 08.645.489/0001-60
objeto: Execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de 
vias urbanas na região de integração do Marajó – lote 01, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 10/08/2021 a 09/10/2021
data da assinatura: 10/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 690249
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 588/2021, de 10 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/850497, de 05/08/2021 
– coaP/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Saulo aires Muinhos, Matrícula nº 57204520/1, cargo/função: co-
ordenador em exercício.
oBJETiVo: avaliação de imóvel pretendido pela SEdUc, para locação, 
quanto às condições e compatibilidade de preços com o mercado imobi-
liário do Município.
NoME: Sandro de Sousa Barradas, Matrícula n º 57199257/1, cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor Saulo aires Muinhos, ao mu-
nicípio de Bragança/Pa.
dESTiNo: Bragança/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 19 a 20/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 690566

.

.

oUtrs MatÉrias
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo Lici-
tatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Processo: 2021/100410 
licitação nº: 011/2021
Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
data da adjudicação: 10/08/2021
data da Homologação: 10/08/2021
objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa PEcialiZada Para EXE-
cUÇÃo da oBra dE PaViMENTaÇÃo aSfálTica EM rUaS E ViaS no Mu-
nicípio de Viseu, neste Estado.
g)  Empresa vencedora adjudicada: cÍrio coNSTrUTora E SEr-
ViÇoS lTda - EM rEcUPEraÇÃo JUdicial – cNPJ: 08.645.489/0001-60, 
com o valor de r$ 3.366.744,89 (Três milhões trezentos e sessenta e seis 
mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
Belém/Pa, 10 de agosto de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 690826

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 018/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 018/2021, tendo critério de Julgamento o tipo 
“Menor Preço Por lote”, cujo objeto é Serviços de recuperação, compreen-
dendo, perfuração de poços rasos (até 100m), limpeza, perfilagem e reti-
rada de material decantado, fornecimento e instalação de bombas, filtros 
pré-fabricados e quadros de comando, em 50 (cinquenta) poços tubulares 
profundos e rasos com profundidade que variam entre 10 e 250 (duzentos 
e cinquenta) metros em Unidades de Negócios da coSaNPa, rMB, confor-
me as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência nº 
do/019/2021 (anexo i) e apêndices, partes integrantes deste Edital. . a 
abertura realizar-se-á no dia, 25 de agosto de 2021, às 10h (dez horas), 
horário de Brasília no endereço eletrônico: https://www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/ UaSG 925802. o Edital encontra-se disponível (gratuita-
mente), na internet, nos endereços eletrônicos: https://www.comprasgo-

vernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.
cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2021.
andré rabelo Queiroz.
Pregoeiro

Protocolo: 690382

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

aGÊNcia de traNsPorte MetroPoLiNo – aGtraN/Pa
Portaria Nº 002/2021 - GaB/aGtraN/Pa
o dirETor GEral da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliNo – aG-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11º, 
XiV, da lei Estadual 9.049 de 29 de abril de 2020 e conforme decreto de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.375 de 16/10/2020.
rESolVE:
dESiGNar, para exercer a função de agente de desenvolvimento e capa-
citação – adc da agência de Transporte Metropolitano – aGTraN/Pa, junto 
a Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa, iSaBEla TaVa-
rES dE BarroS, Matrícula funcional n°: 5945837/2, cargo:  Supervisora 
de operação; áGaTHa diaS fErrEira araÚJo, Matrícula funcional n°: 
5948270/2, cargo: Supervisora de operação; lUaNa da coSTa doS SaN-
ToS, Matrícula funcional n°: 5946112/2, cargo: Supervisora de operação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de agosto de 2021
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
dirETor GEral

Protocolo: 690429
Portaria Nº 039/2021-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
rESolVE:
SUBSTiTUir membros da comissão Permanente de licitação (cPl), de-
signados através da PorTaria Nº 006/2021 e 020/2021-GaB/NGTM para 
atuarem nos processos de interesse da administração do NGTM.
dESiGNar o servidor ricardo dE SoUZa MoNTEiro filHo, matricu-
la nº 6403389 ocupante do cargo de coordenador de Gestão ambiental 
em substituição ao servidor lUiZ aNdrE Garcia PaSTaNa, matricula nº 
5930555, integrar a comissão Permanente de licitação – cPl na qualidade 
de 2º membro.
Belém, 10 de agosto de 2021
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 690788

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 038/2021-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
coNSidEraNdo, o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E S o l V E:
dESiGNar:
1 - o servidor Joao ESTaNiSlaU GoNÇalVES loBaTo, identidade fun-
cional n° 5832365, ocupante do cargo de assistente administrativo deste 
Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano - NGTM para fiscali-
zar durante a vigência, a contar de 01/09/2021, a execução do contrato nº 
006/2021 firmado entre NGTM e BELÉM RIO SEGURANÇA EIRELI referente 
aos serviços de segurança armada no canteiro de obra do BrT na Br-316.
2 – o servidor caETaNo GoNÇalVES doS SaNToS NETo, identidade fun-
cional n° 5905645, ocupante do cargo de coordenador de Gestão de obras 
para responder pela fiscalização, durante ausências e impedimentos do 
titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 10 de agosto de 2021
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 690778

coNtrato
.

Número do contrato/exercício: 006/2021-NGtM
Valor Total: 357.552,68
objeto: contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços 
de Vigilância Armada, a serem executados nas obras de requalificação da 
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Br-316 de responsabilidade do NGTM, nos seguintes quantitativos (7 pos-
tos de segurança armada, 24HoraS, SEG. a doM. e 1 posto de segurança 
armada, 24HoraS, SEG. a doM., com automóvel).
data da assinatura:10/08/2021
Vigência: 60(sessenta)dias, a contar de 01/09/2021
liciTaÇÃo
ata de registro de Preços nº013/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº003/2019 - SEPlad
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 95101.26.122..1297.8338
Elemento de despesa: 339037
fonte: 0101
coNTraTado
Nome: Empresa BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli.
Endereço: av. almirante Barroso, Passagem Eliezer levy, 205, Souza, cEP 
66.613-155, Belém/Pa
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 690403

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 349 de 10 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/741370.
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade fun-
cional nº 5905193/2, ocupante do cargo Secretário de Gabinete, lotado 
na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC e 
lorENa GaMa ToBiaS, identidade funcional nº 5050154/3, ocupante do 
cargo de agente administrativo, lotada na diretoria de administração e 
finanças – daf, na qualidade de Titular e Suplente, respectivamente, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 016/2021, que entre si 
celebram a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Supe-
rior, Profissional e Tecnológica – SECTET e KCM SERVIÇOS ESPECIALIZA-
doS EirEli, cNPJ nº 83.569.459/0001-38, e o contrato nº 017/2021, que 
entre si celebram a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a EMPRESA DIAMOND SER-
ViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra EirEli, cNPJ nº 08.538.011/0001-31, 
que têm como objeto a contratação de forma emergencial de empresas 
especializadas na prestação de serviços de apoio administrativo, mediante 
terceirização, para atender as necessidades das Escolas Técnicas sediadas 
na região Metropolitana de Belém e no interior do Estado do Pará, respec-
tivamente, conforme as especificações constantes no Termo de referência.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar 
em registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura exis-
tentes com a execução do convênio de cooperação Técnica e financeira 
supracitado, devendo tomar providências para a regularização das faltas 
ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 690386

.

.

errata
.

Fica retificado na PORTARIA Nº 341, de 05/08/2021, publicada no 
d.o.E. nº 34.661, de 06/08/2021.
onde se lê: PorTaria Nº 341 de 05/08/2021.
Leia-se: PorTaria Nº 350 de 05/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de agosto de 2021.

Protocolo: 690439

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 347 de 10 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/861773.

r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada 
na SEcad, e SUElY Socorro PaNToJa da SilVa, identidade funcional nº 
5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial ii, lotada no Gabine-
te do Secretário, a viajarem ao município de Bom Jesus do Tocantins-Pa, 
no período de 22 a 24/08/2021, a fim de realizar visita técnica na escola 
que receberá o curso de ciências contábeis pelo programa forma Pará, 
ação do governo do Estado para ofertar cursos de nível superior em parce-
ria com a prefeitura local.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias às servidoras acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 690602
Portaria Nº 348 de 10 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, publica-
da 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 2021/850995.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade 
funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na direto-
ria de administração e finanças – daf, a viajar aos municípios de Nova 
Ipixuna-PA e Tailândia-PA, no período de 11/08 a 13/08/2021, a fim de 
conduzir o colaborador eventual que realizará visita técnica na escola que 
receberá os cursos de licenciatura em computação e Engenharia Mecânica 
pelo programa forma Pará, ação do governo do Estado para ofertar cursos 
de nível superior em parceria com as prefeituras, além de reunir com a 
coordenação local.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias 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 10 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 690599
Portaria Nº 352 de 10 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, publica-
da 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 2021/846974.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores JoSÉ lEoNEl dE SoUZa coUTiNHo, identi-
dade funcional nº 4014/1 – Técnico em Gestão de infraestrutura – Enge-
nheiro civil; PaUlo rUBENS riBEiro PErEira, identidade funcional nº 
830038/1, ocupante do cargo de assistente Técnico - referência XXVii; 
roBErTo GoMES carNEiro, identidade funcional nº 5423953/3, ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tec-
nologia e inovação – arquitetura e Urbanismo, lotados na diretoria de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajarem ao mu-
nicípio de Cametá-PA, no período de 12 a 14/08/2021, a fim de realizar 
visita técnica para levantamento de informações acerca da infraestrutura 
da EETEPa do município de cametá, e WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEral-
Ta, identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá os 
servidores da dETEc ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2(duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 690758
Portaria Nº 351 de 10 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, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/866454.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, 
identidade funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de coordena-
dor, lotado na SEcad, a viajar ao município de Marabá-Pa, nos dias 16 e 
17/08/2021, a fim de acompanhar a Secretária Adjunta na programação 
que será realizada na UNifESSPa.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias 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 10 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 690746
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.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

errata
.

Portaria N° 031/2021 – GaBiNete, de 10 de agosto de 2021.
Publicada no doE n° 34.664 de 10/08/2021, referente à concessão de 
diárias:
SErGio PEdro aUrEliaNo diaS, matrícula 54188977/3.
onde lê-se: 23 de Julho 2021
Leia-se: 09 de agosto de 2021
onde lê-se: 19 de agosto de 2021
Leia-se: 09 de agosto de 2021

Protocolo: 690547

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 012/2021
data da assinatura: 06/08/2021
Vigência: 06/08/2021 a 06/08/2022.
Objeto: O contrato de prestação de serviço de impressão e reprografia de 
documentos n° 012/2021.
Valor: r$ 120.921,60
Exercício: 2021
fonte: 0101
Programa de Trabalho: 19.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
contratada: BradoK SolUÇÕES corPoraTiVaS EirEli
cNPJ: 03.117.534/0001-90
Endereço: rua carlos Maximiano n° 25, Bairro fonseca, cEP: 24120-000, 
Niterói/rJ
ordenador de despesa: carlos Edilson de almeida Maneschy – diretor Pre-
sidente faPESPa.

Protocolo: 690438

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata ao coNtrato Nº. 030/2021 - Nº dE PUBlicaÇÃo – ProTo-
colo Nº . 689386 doE Nº. 34663 - daTa Para PUBlicaÇÃo: 11/08/2021 
- ParTES: ProdEPa e ProJETar EdificaÇÕES E PaViMENTaÇÃo EirE-
li – ME - oNde LÊ-se: daTa da  aSSiNaTUra: 06/08/2021 - ViGÊN-
cia: 06/08/2021 a 05/08/2022 - Leia-se: daTa da  aSSiNaTUra: 
02/08/2021 - ViGÊNcia: 02/08/2021 a 01/08/2022 - ordENador dE 
dESPESa – MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 690392

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 22/2021
registro de Preços para aquisição de Equipamentos e Materiais de
informática e Telecomunicações para a aMPliaÇÃo da rEdE ESTadUal 
dE TElEcoMUNicaÇÕES.
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
PrEGoEira: adenice Mattos
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítio www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (coMPraSNET)
ou no Mural de licitações (www.compraspara.pa.gov.br).

Protocolo: 690504

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade de Licitação nº 002/2021
Processo PaE nº 2021/215.070
objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da pla-
taforma vertical elevatória enclausurada da marca Thyssenkrupp.

Valor Global: r$ 6.000,00
com fulcro no art. 30, ii, da lei nº 13.303/2016, e no art. 146, ii do rilc 
da ProdEPa
orçamento: 23.122.1297.8338 – 33.90.39 - fonte: 0261
contratada: THYSSENKrUPP ElEVadorES S/a
cNPJ: 90.347.840/0017-85
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
Presidente da ProdEPa

Protocolo: 690263

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 277/2021-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 8.666/93, 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: 690574
Portaria Nº 274/2021-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 8.666/93, 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: 690587
Portaria Nº 276/2021-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 8.666/93, 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: 690596
Portaria Nº 273/2021-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 8.666/93, rESolVE:
i – designar o servidor JacKSoN daiVid SilVa dE SoUZa, matrícula nº 
5945683/1, 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, referente a aquisição de MaTErial ESPorTiVo.
Belém, 03 de agosto de 2021
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 690290
Portaria Nº 278/2021-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 8.666/93, 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: 690320
Portaria Nº 275/2021-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 8.666/93, rESolVE:
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i – designar o servidor KaTia cilENE fariaS rocHa, matrícula nº 
5499119/2, 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, referente a aquisição de MaTErial ESPorTiVo.
Belém, 03 de agosto de 2021
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 690332

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº262/2021-seeL, 27 de JULHo de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 08 de Julho de 2021 o gozo de férias por ne-
cessidade de serviço, da servidora KáTia Maria aNdradE dE oliVEira, 
matrícula nº51855913/2, referente ao exercício 2019/2020, a ser marcado 
em período oportuno.
ordenador: Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 690393
Portaria Nº261/2021-seeL, 27 de JULHo de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 26 de Julho de 2021 o gozo de férias por neces-
sidade de serviço, da servidora MicHEllE criSTiNa da SilVa VilHENa, 
matrícula nº57175187/2, referente ao exercício 2019/2020, a ser marcado 
em período oportuno. ordenador: Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 690390

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 334/GePs/setUr de 09 de aGosto de 2021
aUToriZaÇÃo-coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 921/2021 publicada no 
doE nº 34.603 do dia 02 de Junho de 2019 e o processo 2021/665338; 
coNSidEraNdo: as necessidades de trabalho da secretaria de Turismo; 
rESolVE: autorizar aNToNio GErSoN alVES crUZ, nomeado ao cargo 
em comissão de Gerente dos Escritórios Regionais a conduzir carros ofi-
ciais da Secretaria de Estado de Turismo – SETUr. aNdrÉ orENGEl diaS.
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 690510

.

.

errata
.

Portaria Nº 337/2021/GePs/setUr de 10 aGosto de 2021; Er-
rata da PorTaria Nº 331/2021 de diária, publicada do doE 34.663 de 
09/08/2021. onde lê-se: Período: 30.07 a 02.08.2021 Leia-se: Período: 
31.07 a 02.08.2021.registre-se, publique-se e cumpra-se. aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 690431

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 338/GePs/setUr de 10 de aGosto de 2021; coN-
SidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/861686; rESolVE: conceder 
04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor aNdrEY MENdoNÇa SoUZa, 
Matrícula Nº 5960339/1, Gerente de Turismo de Natureza. OBJ: a fim de 
realizar mapeamento e levantamento dos empreendimentos, dos atrativos 
e comunidades que se encontram no percurso da trilha de longo curso 
amazônia atlântica dESTiNo: Benevides, Santa isabel, castanhal, inhan-
gapi, São francisco do Pará, igarapé-açu, Santa Maria, Nova Timboteua, 
Peixe boi, capanema, Tracuateua, Bragança, augusto correia e Viseu/Pa. 
PErÍodo: 18 à 22/08/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdEr-
SoN oliVEira caValcaNTE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 690440
Portaria 339/GePs/setUr de 10 de aGosto de 2021; coNSidE-
raNdo os termos do processo 2021/858963; rESolVE: conceder 05 e ½ 
(cinco e meia) diárias ao colaborador eventual diEGo SilVa BarroS, id: 
5695919 Pc/Pa, cPf: 946.123.902-53; oBJ: realizar curso de condutor 
ambiental de Trilhas e caminhadas; dESTiNo: abaetetuba/Pa; PErÍodo: 
25 a 30.08.21.registre-se, Publique-se e cumpra-se. aNdErSoN oliVEi-
ra caValcaNTE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 690444
Portaria 335/GePs/setUr de 10 de aGosto de 2021, coNSidE-
raNdo os termos do processo 2021/860913; rESolVE: conceder 02 e ½ 
(duas e meia) diárias ao servidor carloS EdUardo BUcHElE GorrESEN, 
matrícula funcional nº 5948344/1 diretor de Políticas para o Turismo. oBJ: 
a fim de realizar reunião para análise e revisão do Plano Diretor Marabá.
dESTiNo: Marabá/Pa.PErÍodo: 16 a 18.08.2021.registre-se, Publique-se 
e cumpra-se.aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.diretor de administração 
e finanças

Protocolo: 690411

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 336/GePs/setUr de 10 de aGosto de 2021. di-
rETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas, conforme PorTaria Nº 147/2021, publicada no doE 
34.616 de 21/06/2021 e PorTaria Nº159/2021 publicada no doE 34.622 
de 28/06/21; rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 332/2021, 
publicação no doE 34.663 de 09/08/2021. registre-se, publique-se e cum-
pra-se. aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.diretor de administração e fi-
nanças

Protocolo: 690426

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 390/2021-GGP/dPG de 06/08/2021
considerando o Processo nº 2021/850170– dEfPUB, de 04/08/2021. rE-
SOLVE: Conceder 08 (oito) dias de afastamento para fins de Licença Ca-
samento (Gala), ao Servidor Público Marco aNToNio caMPElo dE VaS-
coNcEloS, matrícula nº 5721313, conforme o art. 72; ii, da lei 5.810/94, 
para gozar no período de 23/07/2021 a 30/07/2021,MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS,Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 690331
Portaria Nº 453/2021-GGP/dPG de 06/08/2021
considerando Processo nº 2021/844527- dEfPUB- dE 04/08/2021;rESol-
VE:conceder 08 dias de licença Nojo ao defensor Público caio faVEro 
fErrEira, matrícula nº. 57234658, por falecimento de seu genitor, no 
período de 27/07/2021 a 03/08/2021, nos termos do art. 72, inciso iii, da 
lei Estadual nº 5.510/94.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS,Subde-
fensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 690321
Portaria Nº 389/2021-GGP/dPG de 06/08/2021
considerando Processo nº 2021/839892- dEfPUB- dE 04/08/2021;rESol-
VE:conceder 08 dias de licença Nojo ao defensor Público faBiaNo JoSE 
diNiZ loPES JUNior, matrícula nº. 80845901, por falecimento de seu 
genitor, no período de 29/07/2021 a 05/08/2021, nos termos do art. 72, 
inciso iii, da lei Estadual nº 5.510/94.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM 
diaSSubdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 690315

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 472/2021/GGP/dPG, de 09 de aGosto de 2021.
considerando o PaE nº. 2021/851673, de 05/08/2021.
rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao Servidor Público 
MarcUS ViNiciUS GoMES HolaNda, id funcional nº 57175989/1, refe-
rentes aos Triênios (2015/2018), com gozo no período de 09.08.2021 a 
07.09.2021. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 690428

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 798/2021 – da, 10/08/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Jane Telvia dos Santos amorim, mat. 57228050, cargo defensora 
Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – r$ 1.000,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 690404
Portaria Nº 799/2021 – da, 10/08/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: deryck amaral da costa, mat. 5931829, cargo Secretário de Nú-
cleo.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – r$ 900,00
Natureza da despesa: 339033 – r$ 1.100,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 690405
Portaria Nº 797/2021 – da, 10/08/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Hindemburgo rabello de Moura Junior, mat. 5957717, cargo de-
fensor Público.
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recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339033 – r$ 1.000,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 690342
Portaria Nº 796/2021 – da, 09/08/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Sérgio andré Gonsalez Gomes, mat. 57201786, cargo auxiliar de 
defensoria.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8730
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – r$ 1.500,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 690230

.

.

diÁria
.

Portaria 811/2021 - da,10/08/2021. conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, 4 
+ 1\2, diária(s) a(os) defensor(es) Márcio da SilVa crUZ, matrícula 
55588733, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. Servidor(es) EVaNdro SilVa 
MaToS, matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, EVaNdro SilVa MaToS, 
matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a SaN-
To aNTÔNio do TaUá, período 02/08/2021 a 06/08/2021, 16/08/2021 a 
20/08/2021, 30/08/2021 a 03/09/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690515
Portaria 810/2021 - da,10/08/2021. conceder 4 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) cESar aUGUSTo aSSad, matrícula 3084698, aNTo-
Nio carloS dE aNdradE MoNTEiro, matrícula 3083527, ETElViNo 
QUiNTiNo MiraNda dE aZEVEdo, matrícula 57191032, objetivo faZEr 
corrEiÇÃo ordiNária No NÚclEo rEGioNal do rio caPiM -Para-
GoMiNaS Servidor(es) fáBio da SilVa alMEida, matrícula 57234555, 
cargo MoToriSTa, objetivo dESlocar o corrEGEdor GEral E dEfEN-
SorES aUXiliarES Na corrEiÇÃo ordiNária No rio caPiM-ParaGo-
MiNaS fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a ParaGoMiNaS, período 09/08/2021 a 
13/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690508
Portaria 808/2021 - da,10/08/2021. conceder 4 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) JoaQUiM aZEVEdo liMa filHo, matrícula 57234668/ 
1, objetivo rEaliZar iTiNEraNcia fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de caSTaNHal a iGaraPÉ
-aÇU, período 09/08/2021 a 13/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690495
Portaria 809/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) aNdrÉ oliVEira Bordalo, matrícula 80845355, car-
go ENGENHEiro ciVil, lUiS carloS dE alMEida rodriGUES, matrícula 
57211823, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria E fiScali-
ZaÇÃo dE oBra dE rEforMa No PrÉdio da dEfENSoria. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de BElEM a BENEVidES, período 03/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690500
Portaria 806/2021 - da,10/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) aNdErSoN araÚJo dE MEdEiroS, matrícula 5957711, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo cÍVEl E criMiNal No MUNiciPio dE 
ViTÓria do XiNGU-Pa. Servidor(es) ciBElE rEGiNa araNHa da SilVa, 
matrícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, WaGNEr SilVa 
dE oliVEira, matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, objetivo acoMPa-
NHar o dEfENSor PÚBliBo Na rEaliZaÇÃo dE aTENdiMENTo cÍVEl E 
criMiNal No MUNiciPio dE ViTÓria do XiNGU-Pa. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de alTaMira 
a ViTÓria do XiNGU, período 09/08/2021, 23/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690459
Portaria 807/2021 - da,10/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 5931564, obje-
tivo ParTiciPar do MUTirÃo PENal fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BrEU BraNco a TUcU-
rUÍ, período 03/08/2021, 04/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690470
Portaria 814/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) alMiNo alBUES GoNÇalVES NETo, matrícula 5959702, 
cargo TÉcNico EM iNforMáTica, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, 
matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo iNSTalaÇÃo dE dESK-
ToPS Na rEdE dE coMPUTadorES fundamento legal lei nº 5810/94 e 

decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, 
período 03/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690535
Portaria 812/2021 - da,10/08/2021. conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, di-
ária(s) a(os) defensor(es) Márcio da SilVa crUZ, matrícula 55588733, 
objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. Servidor(es) EVaNdro SilVa MaToS, 
matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, EVaNdro SilVa MaToS, ma-
trícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a Vi-
Gia, período 09/08/2021 a 13/08/2021, 23/08/2021 a 27/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690521
Portaria 813/2021 - da,10/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES, matrícula 
5931566, objetivo ParTiciPar EM SESSÃo do cSdP fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de aBaETETU-
Ba a BElEM, período 02/08/2021 a 04/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690526
Portaria 800/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) BiaNor aMaral, matrícula 012250, cargo MoToriS-
Ta, objetivo coNdUZir dEfENSora PUBlica EM GoiaNÉSia fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 30/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690282
Portaria 802/2021 - da,10/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) Marcio NEiVa coElHo, matrícula 5895976, objetivo 
rEaliZar iTiNErÂNcia No diSTriTo dE MoSQUEiro Para aTENdEr o 
coNTradiTÓrio daQUEla coMarca. fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a MoSQUEiro, 
período 28/07/2021, 29/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690419
Portaria 801/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) faBio raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 
55589067, objetivo rEaliZar ViSiTa E rEUNiÃo No NÚclEoS METro-
PoliTaNo dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto 
Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, perío-
do 27/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690415
Portaria 803/2021,10/08/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) a(os) de-
fensor(es) aNdrEia MacEdo BarrETo, matrícula 5895996-1, objeti-
vo ParTiciPar dE rEUNiÃo No QUiloMBo áfrica E laraNJiTUBa. 
Servidor(es) WElliNGToN raiMUNdo TaVarES da SilVa, matrícula 
54190627-2, cargo MoToriSTa, objetivo codUZir dEfENSora PÚBli-
ca. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a MoJU, período 28/07/2021 a 29/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690427
Portaria 804/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) alMiNo alBUES GoNÇalVES NETo, matrícula 5959702, 
cargo TÉcNico EM iNforMáTica, objetivo rEaliZar MaNUTENÇÃo doS 
PoNToS lÓGicoS E rEdE iNTErNa da UNidadE. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
aNaNiNdEUa, período 29/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690434
Portaria 805/2021 - da,10/08/2021. conceder 3 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, matrícula 5925179, cargo 
SEcrETario(a) dE NÚclEo do iNTErior, WaGNEr SilVa dE oliVEi-
ra, matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar TriaGEM, 
orGaNiZaÇÃo dE arQUiVo E aGENdaMENToNo MUNiciPio dE ViTÓ-
ria do XiNGU-Pa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual 
nº 734/92, para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, perío-
do 04/08/2021, 18/08/2021, 25/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690443
Portaria 821/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) MarcElo doS SaNToS GaMBoa, matrícula 57211830-
1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, alMiNo alBUES 
GoNÇalVES NETo, matrícula 5959702, cargo TÉcNico EM iNforMáTica, 
raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoTo-
riSTa, objetivo iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo dE coMPUTadorES funda-
mento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 04/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690737
Portaria 824/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) daVidSoN BrENo SoUZa da coNSolaÇÃo, matrícula 
54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E PaTriMoNio, objetivo rEali-
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Zar diSTriBUiÇÃo E iNSTalaÇÃo dE MoBiliárioS fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
BENEVidES, período 06/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690782
Portaria 822/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) MarcUS ViNiciUS alMEida caMPBEll, matrícula 
57202564-1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, cliVEr 
rEiS BaraTa, matrícula 54187789, cargo MoToriSTa, objetivo MaNU-
TENÇÃo dE coMPUTadorES fundamento legal lei nº 5810/94 e decre-
to Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a BENEVidES, perío-
do 06/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690754
Portaria 823/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) daVidSoN BrENo SoUZa da coNSolaÇÃo, matrí-
cula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E PaTriMoNio, MarcElo 
doS SaNToS GaMBoa, matrícula 57211830-1, cargo TÉcNico EM Ti dE 
dEfENSoria PÚBlica a, clEBEr PaiVa coElHo, matrícula 57211712, 
cargo MoToriSTa, objetivo ESTrUTUrar Sala da dEfENSoria No fÓ-
rUM fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a MariTUBa, período 05/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690769
Portaria 825/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) diEGo JoSE BarroS, matrícula 57201700, cargo TÉc-
Nico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, EdiNaldo TENorio dE frEi-
TaS, matrícula 57234526-1, cargo aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica 
a, cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 54187789, cargo MoToriSTa, objeti-
vo MaNUTENÇÃo Na rEdE dE coMPUTadorES fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a caS-
TaNHal, período 05/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690793
Portaria 826/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) EliaNa MaGNo GoMES, matrícula 57194429, obje-
tivo rEUNiÃo coM o PrEfEiTo. Servidor(es) JUlia TaMiriS fEiToSa 
SaBa, matrícula 000000, cargo SEcrETario(a) dE NÚclEo do iNTE-
rior, lUiZ fEliPE QUadroS PiNTo, matrícula 5899371, cargo SEcrETa-
rio(a) dE NÚclEo do iNTErior, MarcElo fraNÇa MENdES, matrícula 
57234558/1, cargo MoToriSTa, objetivo rEUNiÃo coM o PrEfEiTo. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslo-
car-se de BElEM a acará, período 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690796
Portaria 815/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) HUGo EdUardo caBral da coSTa, matrícula 95230-
1, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar o TraNSPorTE dE dEfENSor 
PÚBlico Para a cidadE dE MoJU, iTiNErÂNcia No dia 3 dE aGoS-
To. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BarcarENa a MoJU, período 03/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690681
Portaria 820/2021 - da,10/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) JoaNES BarroS caldaS, matrícula 572017191, car-
go TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, objetivo rEaliZar ViSiTa E 
orGaNiZaÇÃo da MUdaNÇa dE PrÉdio do NÚclEo METroPoliTaNo 
dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 03/08/2021, 
30/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690719
Portaria 819/2021 - da,10/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) daNiEla rodriGUES oliVEira, matrícula 5906666/1, 
cargo aSSESSor(a) JUrÍdico(a) dE dEfENSoria, objetivo orGaNiZa-
ÇÃo adMiNiSTraTiVa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Esta-
dual nº 734/92, para deslocar-se de MaraBá a BoM JESUS do TocaN-
TiNS, período 13/08/2021, 27/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690707
Portaria 816/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) adEildo SaNToS doS SaNToS, matrícula 0035785, 
cargo MoToriSTa, objetivo lEVar ProcESSoS E MaTErial dE EXPE-
diENTE Para dP dE BarcarENa fundamento legal lei nº 5810/94 e de-
creto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de aBaETETUBa a BarcarE-
Na, período 03/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690690
Portaria 818/2021 - da,10/08/2021. conceder 1, diária(s) a(os) Ser-
vidor(es) SidNEY alMEida doS SaNToS, matrícula 57212384, car-
go TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, GUilHErME lEliS dE aSSiS, 
matrícula 3155340, cargo aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica a, JoSE 
Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, ob-

jetivo rEaliZar ViSToria Na rEdE ElÉTrica do NÚclEo rEGioNal 
do TocaNTiNS. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a aBaETETUBa, período 04/08/2021 
a 05/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690704
Portaria 817/2021 - da,10/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) lUiZ carloS MorEira fariaS JUNior, matrícu-
la 57227037, cargo SEcrETario(a) dE NÚclEo do iNTErior, car-
loS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, cargo SEcrETário(a) 
dE NÚclEo METroPoliTaNo, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 
57201688, cargo MoToriSTa, objetivo ParTiciPar dE rEUNiÃo coM 
a coordENaÇÃo local. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto 
Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, perío-
do 30/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 690701

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL Nº 02 do 1º coNcUrso de reMoÇÃo da deFeNsoria PÚ-
BLica do estado do ParÁ – aNo 2021. o dEfENSor PÚBlico-GE-
ral ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando a 
constatação superveniente de erro material no Edital Nº 01 do 1º concurso 
de remoção da defensoria Pública do Estado do Pará – ano 2021, publica-
do no d.o.E. Nº 34.652, de 28 de julho de 2021; considerando deliberação 
desta defensoria Pública-Geral junto ao conselho Superior na 88ª Sessão 
Extraordinária realizada em 09.08.2021; torna pública a retificação do Art. 
3º do referido edital, com revogação dos §§ 3º e 4º, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens. Torna 
pública, ainda, em razão da alteração acima, a alteração do art. 5º do cita-
do edital, bem como a renovação do prazo para inscrições no certame, por 
mais 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste.
1. Das retificações:
1.1. art. 3º [...]
[...]
§ 2º Preenchidas as vagas ofertadas neste edital, encerrar-se-á o pro-
cedimento de remoção, sem disponibilização dos órgãos de atuação que 
vagarem.
§ 3º rEVoGado.
§ 4º rEVoGado.
1.2. art. 5º os (as) defensores (as) Públicos (as) que se inscreverem à 
remoção ficam convocados para, no dia 08 de setembro de 2021, às 14:30 
horas, no auditório do prédio-sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre 
Prudêncio, 154, nesta capital, participarem do processo de remoção de 
que trata este edital, facultada a participação de modo virtual, cujo link 
será disponibilizado no sítio institucional.
[...]
2. da renovação do prazo:
2.1. fica renovado o prazo para inscrições no certame, por 5 (cinco) dias, 
a contar da publicação deste, sem prejuízo das inscrições já efetuadas 
dentro do prazo original.
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 10 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 690614

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 033/tJPa/2021
acolho o julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão Eletrônico nº 033/
TJPa/2021, cujo objeto é o registro de Preços para serviços de higieni-
zação e desinfecção de reservatórios inferior, superior e poços com for-
necimento de atestado de saneamento e laudo de análise físico-química 
e bacteriológica da água em edifícios do TJPa localizados nas macrorre-
giões do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital. Todas as informações a respeito do certame estão 
disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 10/08/2021. 
Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 690310
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aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 013/2021. – o TriBU-
Nal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado pela sua 
Secretária de administração, dEBora MoraES GoMES, brasileira, servi-
dora pública, portadora da carteira de identidade n°. 1602961 SSP/Pa, ins-
crita no cPf/Mf sob o n°. 257.584.702-87, designada pela PorTaria Nº. 
450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 02 de fevereiro de 2021, 
vem alterar os servidores responsáveis pela fiscalização dos contratos e 
convênios de informática, em virtude da mudança de lotação do servidor 
Marcio Goes do Nascimento (da Secretária de informática para Secretaria 
de Planejamento, coordenação e finanças), com fundamento legal no art. 
65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações, conforme Pa-MEM-2021/08054.

coNTraTo NoVo GESTor NoVo fiScal dEMaNdaNTE
076/2018 Maria de lourdes carneiro lobato (Secretária de Gestão de Pessoas). -
051/2019 felipe freitas -
002/2020 - Bruno Vieira
008/2021 - cleber rocha

TErMo dE cooPEraÇÃo 
TEcNica/coNVÊNioS ParTiciPES oBJETo NoVo fiScal 

TÉcNico

016/2008 SUSiPE

Tem relação com SiSPE – Sistema de 
acompanhamento de Presos provisórios 

e apenados/libra.
adisson da Silva

004/2012 defensoria Pública do Pa
integração dos sistemas de acompa-

nhamento de processos judiciais entre 
as partes (Tem relação com libra).

José inácio da 
Silva

023/2012 SEGUP e SUSiPE Envio eletrônico de alvarás de soltura 
(Tem relação com libra). adisson da Silva

001/2014 (EXTErNo) SEcTi e ProdEPa comunicação de dados arilson da Silva

026/2016 TJMa Sistema audi Kleoson dos 
Santos

002/2017 (EXTErNo) TrT/Pa

ações estratégicas do ramo da tecnolo-
gia da informação e engenharia (a ver 

com impressão e socioambiental).
felipe freitas

153/2017 (EXTErNo) JUcEPa disponibilização de dados a JUcEPa arilson da Silva
S.N/2018 (EXTErNo) Min. da Seg. Pública e Pf intercâmbio de inf. criminais - SiNic rodrigo Medeiros

6815962/2018 (EXTErNo) JUSTiÇa fEdEral Sistema de assist. Jud. Gratuita à Jf rodrigo Medeiros
0101/2019 (EXTErNo) dEPEN e Min. da Justiça convênio Videoconferência daniel fontes

028/2019 MUNiciPio dE ParaUaPEBaS convênio para verbas do dorado/
Swicthfc José Goyana

029/2019 MUNiciPio dE caNaÃ doS 
caraJáS

convênio para verbas do dorado/
Swicthfc José Goyana

030/2019 MUNiciPio dE cUrioNÓPoliS convênio para verbas do dorado/
Swictfc José Goyana

036/2019 PGE/Pa cadastro de órgãos da adM direta e 
indireta do Pará no PJe Marília Paulo

040/2018 PGE/Pa, SEfa, SEfiN, PGM, 
ProdEPa e ciNBESa dívida ativa Márcio Goes

033/2017 TrT e TrE intercâmbio de informações diego leitão

Belém, 19 de julho de 2021. // dEBora MoraES GoMES –  Secretária de 
administração.

Protocolo: 690772

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 026/2021/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 ci-
dade 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,  ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº.  14.966.650/0003-62, com sede na cidade 
de Belém, Estado do Pará, à Travessa Quintino Bocaiuva, nº 2129, Bair-
ro: condor, cEP: 66.033-620, e-mail: cantaovigilancia.para@gmail.com, 
fone: (91) 3230-2750, a penalidade de multa, no valor de  r$ 1.043,40 
(um mil, quarenta e três reais e quarenta centavos) por descumprimen-
to das obrigações contidas no contrato nº 021/2020/TJPa, 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-2020/02068.02 // Be-
lém, 10 de agosto de 2021. // débora Moraes Gomes – Secretária de ad-
ministração do TJPa. 

Protocolo: 690430
eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 025/2021/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 ci-
dade 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 Engnew construções e Empreendimentos 
Eirelli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 11.117.259/0001-33, com sede na 
cidade de Tucuruí, Estado do Pará, rua E, n°116, bairro Santa isabel, ci-
dade de Tucuruí, Estado do Pará, e-mail: engnew-tuc@hotmail.com, fone: 
(94) 98111-1283,a penalidade de multa, no valor de r$ 120.109,30 (cento 
e vinte mil, cento e nove reais e trinta centavos), e impedimento de li-
citar e contratar com o Estado do Pará pelo prazo de 02 (dois) anos, por 
descumprimento das obrigações contidas na da ata de registro de Preços 
nº 038/2019/TJPa, com base nos documentos e manifestações acostados 
aos autos, em tudo observado o referido parecer, cuja motivação integra 
este ato decisório (artigo 50, §1º da lei nº 9.784/99), conforme os termos 
do Pa-Pro-2019/05182.26//Belém, 04 de agosto de 2021. // débora Mo-
raes Gomes – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 690388

.

.

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.326, de 03 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 009502/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria daS GraÇaS fEliZ daNTaS, analista auxi-
liar de controle Externo, matrícula nº 0179108, 30 (trinta) dias de licença 
prêmio, referente ao triênio de 12-10-2016/2019 nos termos do artigo 98 
da lei nº 5.810/94, no período de 29-07 a 27-08-2021.

Protocolo: 690370

PeNsÃo
.

Portaria Nº 37.336, de 09 de aGosto de 2021.
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr pensão por morte, de acordo com o art. 40, § 7º, inciso i da 
constituição federal/88, com redação dada pela Emenda constitucional 
nº 103/2019, e as seguintes fundamentações legais do Estado do Pará: 
art. 6º, inciso ii da lei complementar nº 39/2002; art. 14, inciso iii, da 
lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar 
nº 128/20; art. 25, inciso i, art. 25-a e art. 36-a da lei complementar nº 
039/2002, com nova redação dada pela lei complementar nº 128/2020 e 
art. 36 da lei complementar nº 39/2002; em favor de dandara Teodora 
Almeida Ferreira, filha menor do ex-servidor AMARO PIMENTEL FERREIRA, 
falecido em 03/04/2021, com base na remuneração do cargo efetivo de 
auditor de controle Externo – ciências contábeis – TcE-cT-603, classe 
d, Nível 02, matrícula nº 0100400, no valor mensal de r$ 5.870,53, con-
forme abaixo especificado, tendo em vista o que  consta do Expediente nº 
003983/2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 09 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 690356
Portaria Nº 37.335, de 09 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr pensão por morte, de acordo com o art. 40, § 7º da  constitui-
ção federal/1988, com nova redação dada pela Emenda constitucional nº 
103/2019, c/c os artigos 6º, inciso i, 14, inciso Xii, §1º, 25, inciso i, 25-a 
e 31, §2º, incisos i a iV, todos da lei complementar Estadual nº 39/2002, 
com redação dada pela lei complementar Estadual 128/2020, em favor de 
Márcia fiGUEirEdo MEira, viúva do ex-servidor, aNdrÉ lUcio GodiM 
MEira, falecido em 15/01/2021, com base na remuneração do cargo efeti-
vo de assessor Técnico de controle Externo TcE-cT-601, classe d, Nível 4, 
matricula nº 0715522, no valor de  r$ 3.224,42 (três mil duzentos e vinte 
quatro reais e quarenta e dois centavos), tendo em vista o que consta do 
Expediente Eletrônico nº 000784/2021.
i - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar da data do óbito.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 09 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 690347
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MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 20/2021/sGcc/MPc/Pa
Dispõe sobre a nomeação de fiscal de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais e regimentais, com fulcro na lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993.
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor cEZar BarroSo doS SaNToS, matrícula nº 
200129 e, no seu impedimento, o servidor WalBEr EMaNUEl da SilVa 
NaSciMENTo, matrícula nº 200265, para exercer a atribuição de fiscal 
do Contrato nº 19/2021-MPC/PA, firmado entre este MINISTÉRIO PÚBLI-
co dE coNTaS do ESTado do Pará e a empresa claro S/a, cNPJ nº 
40.432.544/0001-47, tendo como objeto a prestação de serviços de aces-
so à internet por meio de link dedicado.
art. 2º - São atribuições do fiScal, além de outras eventualmente especi-
ficadas em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
art. 3º - as determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deve-
rão ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção 
dos procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da exe-
cução do contrato.
Art. 4º - As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 09 agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado

Protocolo: 690242

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 167/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor carlos alberto de 
almeida Pantoja, datado de 03/08/2021 (Protocolo PaE nº 2021/833483), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder ao servidor carloS alBErTo dE alMEida PaNToJa, ocupante 
do cargo efetivo de agente operador de Veículos, matrícula nº 200114, 
30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 30/06/2019 a 
29/06/2020, sendo 10 (dez) dias para serem usufruídos no período de 08 a 
19/09/2021, 10 (dez) dias de 10 a 19/01/2022 e 10 (dez) dias no período 
de 20 a 29/06/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 690324
Portaria N° 168/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor fernando lucas 
Sousa costa, datado de 05/08/2021 (Protocolo PaE nº 2021/849757), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;

rESolVE:
conceder ao servidor fErNaNdo lUcaS SoUSa coSTa, ocupante do cargo 
em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 200209, 05 (cinco) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020, para 
o período de 08 a 12/09/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 690325
Portaria N° 166/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Sérgio augusto San-
tos oliveira, datado de 04/08/2021 (Protocolo PaE nº 2021/841068), e os 
termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder ao servidor SÉrGio aUGUSTo SaNToS oliVEira, ocupante 
do cargo efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, matrícu-
la nº 200138, 20 (vinte) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
02/02/2019 a 01/02/2020, para o período de 18/08 a 06/09/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 690322

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de despesa: 2020NE00307
Valor: 906,00
data: 27/07/2021
objeto: aquisição de leitor de código de barras modelo BT-902, fabricante 
Barcodeech, marca Barcodetech
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8751.0000
Natureza da despesa: 44.90.52.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: cMK aUToMaÇÃo coMErcial EirEli
cNPJ: 22.416.068/0002-70
Endereço: rua américo Brasiliense, n° 1827, 1° andar, sala 2, chácara 
Santo antônio, São Paulo/SP, cEP 4715-005.
ordenador: GUilHErME da coSTa SPErrY
*republicado por conter incorreção no doe n° 34.624 – Protocolo 
673801.

Protocolo: 690631
o MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do ParÁ, por meio 
do Procurador de contas que esta subscreve, com fundamento na resolu-
ção nº 07/2017 – MPc/Pa –colégio, e
coNSidEraNdo a instauração do Procedimento apuratório Preliminar n. 
2021/0111-3 pela PorTaria Nº 03/2021 – 4Pc/MPc/Pa, publicada no 
d.o.E. nº 34.626, de 02 de julho de 2021, cujo objeto é “colher informa-
ções perante a UEPa sobre o exame dos fatos e das circunstâncias que 
levaram à definição do valor cobrado a título de taxa de inscrição no Edital 
do concurso Público nº 36/2021-UEPa”;
coNSidEraNdo que foram expedidos ofícios requisitórios prontamente 
respondidos pela autoridade pública a quem se buscava informações;
coNSidEraNdo que nos autos do presente PaP foi expedida a recomen-
dação nº 02/2021 - 4Pc/MPc/Pa, que se encontra em atual estado de 
monitoramento;
CONSIDERANDO que restou clarificado, através das razões apresentadas 
pelo gestor, que o acatamento integral da recomendação deste Parquet 
representaria prejuízo ao calendário acadêmico da instituição, que se inicia 
no dia 02 de agosto de 2021, tendo em vista que o concurso em referência 
tem como escopo o preenchimento de vagas para início imediato;
coNSidEraNdo a premissa de que o diálogo institucional é medida que se 
sobrepõe na melhoria de políticas públicas, e que aos órgãos de controle 
cabe resguardo e deferência à realidade de dificuldades vividas pelo gestor, 
nos termos previstos pela liNdB;
coNSidEraNdo que as razões suscitadas pela autoridade são razoáveis 
e proporcionais, e que restou demonstrado que o acatamento integral da 
recomendação poderia convergir em mais prejuízo ao interesse público do 
que seu acatamento diferido;
CONSIDERANDO o compromisso firmado pela UEPA no sentido de acatar 
integralmente, a partir dos próximos concursos da Universidade, as reco-
mendações deste Ministério Público de contas, com observância ao limite 
de inicial de até R$ 300,00 (trezentos reais) na definição do valor cobrado 
a título de inscrição, sem prejuízo de outras avaliações que possam a vir a 
reduzir ainda mais o custo dos certames vindouros;
coNSidEraNdo que, a despeito de o art. 17 -B, § 1º, da resolução nº 
07/2017 – MPc/Pa – colégio, dispor que “cumprida pela autoridade a re-
comendação, após monitoramento, os autos serão arquivados”, a promo-
ção de novos concursos, apesar de serem manifestamente desejáveis pela 
autoridade, ainda não detém cronograma ou planejamento de realização 
mais concreto, o que poderia perenizar um estado de monitoramento sem 
qualquer previsão de fim, culminando na continuidade indefinida deste 
PaP;
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coNSidEraNdo a necessidade de acompanhar a realização de concursos 
públicos vindouros pela UEPA, a fim de verificar o atendimento aos termos 
da recomendação ministerial, tendo em vista o compromisso assentado 
pela instituição;
CONSIDERANDO que manter indefinidamente o PAP em aberto mostrar-
se-ia irrazoável e contraproducente;
rESolVE
Propor o arquivamento do Procedimento apuratório Preliminar nº 
2021/0111-3, com monitoramento a posteriori por esta Procuradoria acer-
ca do cumprimento da recomendação nº 02/2021 - 4Pc/MPc/Pa.
Belém, quarta-feira, 10 de agosto de 2021.
Patrick Bezerra Mesquita
Procurador de contas

Protocolo: 690501

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 2338/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a instauração do procedimento de apuração da respon-
sabilidade da empresa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, em sua atuação no 
contrato nº 005/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle informatizado e intermediação de 
aquisição de combustíveis, mediante credenciamento de postos e uso de 
cartões de pagamento eletrônicos magnéticos ou com chip, para o abaste-
cimento da frota do Ministério Público do Estado do Pará, incluídos veícu-
los próprios e locados, consubstanciado no Processo nº 044/2021-SGJ-Ta 
(Protocolo SiP 20097/2020);
coNSidEraNdo que por meio do ofício nº 071/2020/ST-MPPa, o chefe 
do Serviço de Transporte deste Órgão Ministerial solicitou aplicação das 
sanções cabíveis à empresa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, em razão do 
descumprimento, em tese, observado a partir do mês de junho de 2020, 
das obrigações contratuais que consistem em disponibilizar notificações 
acerca das transações efetuadas na plataforma e em sistema informatiza-
do, e de não viabilizar elevado padrão de segurança nos serviços presta-
dos ou quaisquer outras falhas de segurança no processo de utilização do 
serviço, bem como deixando de sanar eventuais problemas relacionados a 
execução do contrato nº 005/2020, no prazo de 02 (duas) horas
coNSidEraNdo que a conduta da empresa caracterizou o descumprimen-
to das obrigações fixadas nos itens 8.1.1, 8.1.6 e 8.1.24, da Cláusula Oita-
va do contrato nº 005/2020-MP/Pa, o que impõe à aplicação da penalidade 
de 10 MUlTaS iNdENiZaTÓriaS (1. r$ 1.981,16, 2. r$ 3.804,08, 3. r$ 
5.602,07, 4. 8.940,15, 5. r$ 9.229,95, 6. r$ 8.732,40, 7. r$ 6.565,94, 
8. r$ 5.541,92, 9. r$ 6.985,99, 10. r$ 5.197,41), com base no subi-
tem 13.2.2, incisos ii e iii, da cláusula décima Terceira do contrato em 
apreço, c/c art. 87, ii, da lei nº 8.666/93, conforme Parecer Jurídico nº 
229/2021-analista Jurídico, emitido pela analista Jurídica da atividade de 
licitações e contratos deste Órgão Ministerial;
coNSidEraNdo que foi expedido o ofício nº 053/2021-SGJ-Ta/MP/Pa 
para comunicar à Empresa acerca da instauração do processo de penali-
dade e para assegurar o direito à ampla defesa, contudo, não houve apre-
sentação de defesa prévia;
coNSidEraNdo que a analista Jurídica da atividade de licitações e con-
tratos deste Órgão Ministerial, reiterou os termos do Parecer Jurídico nº 
229/2021-analista Jurídico, manifestando-se novamente pela aplicação da 
sanção de 10 MUlTaS iNdENiZaTÓriaS (1. r$ 1.981,16, 2. r$ 3.804,08, 
3. r$ 5.602,07, 4. 8.940,15, 5. r$ 9.229,95, 6. r$ 8.732,40, 7. r$ 
6.565,94, 8. r$ 5.541,92, 9. r$ 6.985,99, 10. r$ 5.197,41);
coNSidEraNdo a supremacia do interesse público e os princípios da lega-
lidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
r E S o l V E:
i – aPlicar, à Empresa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, a sanção de 
10 MUlTaS iNdENiZaTÓriaS (1. r$ 1.981,16, 2. r$ 3.804,08, 3. r$ 
5.602,07, 4. 8.940,15, 5. r$ 9.229,95, 6. r$ 8.732,40, 7. r$ 6.565,94, 8. 
r$ 5.541,92, 9. r$ 6.985,99, 10. r$ 5.197,41), nos termos da cláusula 
décima Terceira, subitem 13.2.2, incisos ii e iii, do contrato nº 005/2020-
MP/Pa c/c art. 87, ii, da lei nº 8.666/93.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 09 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 690318

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 030/2021-MP/Pa, empreitada por 
preço global, no tipo menor preço, que tem como objeto Serviços de manu-

tenção e conservação das áreas verdes, incluindo jardins, vasos, canteiros 
e floreiras do prédio do Ministério Público do Estado do Pará no município 
de Parauapebas:
- À vista da habilitação, e considerando a ausência de apresentação de ra-
zões recursais, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
18.851.494/0001-83 - c r alVES fraNco EirEli - ToTal r$ 10.999,80.
Valor Total do certame: r$ 10.999,80.
Belém (Pa), 10 de agosto de 2021.
lays favacho Bastos
Pregoeira

Protocolo: 690319

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021-MP/Pa
oBJETo: Manutenção de áreas verdes da Sede de Parauapebas.
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 012/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 030/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no 
tipo menor preço e, diante do julgamento da Pregoeira designada pela 
PorTaria Nº. 1919/2021-MP/PGJ, homologo o resultado do certame men-
cionado a favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
18.851.494/0001-83 - c r alVES fraNco EirEli - ToTal r$ 10.999,80:
Valor Total do certame: r$ 10.999,80.
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
cESar BErcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 690304

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 06 de 
julho de 2021
Portaria Nº 1782/2021-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 118973/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa, itupiranga/Pa, Vila Brejo do 
Meio/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 09/07/2021, 12/07/2021 - 12/07/2021, 
15/07/2021 - 16/07/2021, 20/07/2021 - 21/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 20 de 
julho de 2021
Portaria Nº 1966/2021-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 120325/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS rocHa Garcia
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3271
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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica na ra 
do Baixo amazonas, com objetivo de aperfeiçoar a segurança institucional 
dos prédios e membros deste Órgão Ministerial.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 20 de 
julho de 2021
Portaria Nº 1967/2021-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 120483/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo fraNco coSTa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar i - cPc-MP-GM i
MaTrÍcUla: 999.3256
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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica na ra 
do Baixo amazonas, com objetivo de aperfeiçoar a segurança institucional 
dos prédios e membros deste Órgão Ministerial.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 20 de 
julho de 2021
Portaria Nº 1968/2021-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 120690/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica na ra 
do Baixo amazonas, com objetivo de aperfeiçoar a segurança institucional 
dos prédios e membros deste Órgão Ministerial.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 14 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2276/2021-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 122745/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario cESar NaBaNTiNo arraiS BraUNa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de chaves
MaTrÍcUla: 999.2750
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: chaves - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) 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, 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2277/2021-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 122389/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ VElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3299
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, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 31/07/2021 - 07/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária nos cargos 
das PJ´s de Marabá e Parauapebas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2278/2021-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 123035/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: KaMilla dE alMEida E SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3331
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): Mocajuba/Pa, igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 29/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária nos cargos 
das PJ´s de Mocajuba e igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2279/2021-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 123190/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Primavera
MaTrÍcUla: 999.2461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Primavera - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 04/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) 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 , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2303/2021-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 123110/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aciBETHaNia SilVa dE arrUda
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1785
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa, ourém/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, capitão Poço/
Pa, Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 21/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária nos cargos das PJ´s de Bonito, ourém, 
Santa luzia do Pará, capitão Poço e 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 , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2304/2021-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 123032/2021 conforme abaixo relacionado:
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NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa, Maracanã/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2021 - 05/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Junivaldo da Silva Nonato até as PJ´s de São francisco do Pará, 
Maracanã e acará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2305/2021-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 122774/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 20/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz ricardo Pinho até o município de Marabá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2306/2021-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 123026/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i MaTrÍcUla: 999.1353
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor João odilson Siqueira da Silva até PJ de Vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2307/2021-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 123249/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor carlos alves da Silva até a PJ de Tucuruí/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2308/2021-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 123241/2021 conforme abaixo relacionado:

NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
computadores da PJ de Tucuruí/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2309/2021-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 122738/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2595
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de curralinho/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2310/2021-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 123049/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-ii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2021 - 10/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores Marcelo antonio Silva Martins e aglaildo Monteiro Maia até a 
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 , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2311/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1535/2021-MP/PGJ publicada no 
d.o.E. em 21/06/2021, protocolo 116997/2021, conforme abaixo relacio-
nada:
NoME: aNToNio TadEU MacHado dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3285
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 30/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2312/2021-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 122838/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ZoENio alVES da SilVa
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carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2594
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Soure - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa, Muaná/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2021 - 13/08/2021, 23/08/2021 - 28/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 (dez e ) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2313/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1530/2021-MP/PGJ publicada no 
d.o.E. em 21/06/2021, protocolo 117057/2021, conforme abaixo relacio-
nada:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3273
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 30/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 05 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2322/2021-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 123213/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/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 , 06 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2323/2021-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 122258/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciENE do Socorro oliVEira Pardal coiMBra
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2834
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: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 31/07/2021 - 07/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária nos cargos 
das PJ´s de Marabá e Parauapebas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 06 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2324/2021-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 123062/2021 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): altamira/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2021 - 11/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um 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 , 06 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2326/2021-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 122953/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 13/08/2021 - 18/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco 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 , 06 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2327/2021-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 122719/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1042
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, 06 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2328/2021-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 122889/2021 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): Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2021 - 04/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talações elétricas na PJ de Nova Timboteua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 06 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2329/2021-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 122512/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WalTEr JErfESoN fErNaNdES fErrEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 



 diário oficial Nº 34.666  109 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

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): Bonito/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, ourém/Pa, capitão Poço/
Pa, Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 21/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária nos cargos 
das PJ´s de Bonito, Santa luzia do Pará, ourém, capitão Poço e 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 , 06 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2333/2021-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 122968/2021 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): irituia/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2021 - 07/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres 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, 06 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTa

Protocolo: 690259

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0676/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 122268/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promo-
tora de Justiça aliNE JaNUSa TElES MarTiNS, estabelecidas pela PorTa-
ria N.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 02 a 31/08/2021, a contar de 
14/08/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0677/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;

coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 121917/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Pro-
motora de Justiça aMaNda lUciaNa SalES loBaTo, estabelecidas pela 
PorTaria N.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/08/2021, para 
gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
 , 09 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0678/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 122174/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justi-
ça ÂNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ, estabelecidas pela PorTaria N.º 
0486/2021-MP/SUB-Ji, no período de 21/07 a 06/08/2021, a contar de 
28/07/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
 , 09 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0679/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 121944/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
daNiElla Maria doS SaNToS diaS, estabelecidas pela PorTaria N.º 
0240/2021-MP/SUB-Ji, no período de 07/07 a 05/08/2021, a contar de 
26/07/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0680/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 121975/2021,
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r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promo-
tor de Justiça Márcio dE alMEida fariaS, estabelecidas pela PorTaria 
N.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 02 a 31/08/2021, para gozo opor-
tuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0681/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 122072/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Pro-
motora de Justiça MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo daNTaS, es-
tabelecidas pela PorTaria N.º 06/2021-MP/PGJ, no período de 05/07 a 
03/08/2021, a contar de 27/07/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício

Protocolo: 690245
Portaria Nº 0296/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, doE 15/01/2018
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar dE diaS
rESTaNTES

351052019 alEXaNdrE aUGUSTo fErraZ 
BEZErra 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 26/07/2019 19

35226/2019 alicE do Socorro do NaSciMENTo 
BaHia 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 26/07/2019 19

35589/2019 aNa aMElia TaVarES cHocroN 2018/2019 22/07 a 16/08/2019 31/07/2019 17

35674/2019 aNdErSoN lEaNdro dE oliVEira 
riBEiro 2018/2019 15/07 a 02/08/2019 25/07/2019 9

9431/2018 ariaNNE BriTo cal aTHiaS 2016/2017 19/02 a 05/03/2018 28/02/2018 6
35135/2019 carMEN lUcia PiNHEiro da SilVa 2018/2019 08/07 a 06/08/2019 22/07/2019 16
35327/2019 daNiEla SaNToS BaraTa oliVEira 2018/2019 04/07 a 02/08/2019 29/07/2019 5
35203/2019 daNiEllE SaNToS da cUNHa cardoSo 2018/2019 10/074 a 08/08/2019 29/07/2019 11
35192/2019 daNNY criS PacHEco rodriGUES 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 27/07/2019 18

35639/2019 daYaNE SUEllEM VilariNHo MoNTEi-
ro MacHado 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 29/07/2019 16

35291/2019 EdUardo carloS SoEiro SilVa 2018/2019 08/07 a 06/08/2019 26/07/2019 12

35682/2019 EliaNE aSSiS dE alBUQUErQUE 
rUSSillo 2018/2019 16/07 a 14/08/2019 31/07/2019 15

35104/2019 faBricio JorGE roSa dE VaScoN-
cEloS 2018/2019 08 a 23/07/2019 15/07/2019 9

35079/2019 fEliPE da coSTa GiESTaS 2018/2019 08/07 a 06/08/2019 26/07/2019 12
35260/2019 GorETH rocHa BorBa coSTa 2018/2019 02 a 31/07/2019 29/07/2019 3
35390/2019 HElida HElENa oliVEira MElUl 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 30/07/2019 15
35074/2019 JESUiNa carValHo WaTaNaBE 2018/2019 17/07 a 15/08/2019 26/07/2019 21
35321/2019 Joao fErrEira NETo 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 29/07/2019 16
32006/2019 MarcEla aUGUSTo ToPPiNo 2018/2019 17/06 a 16/07/2019 24/06/2019 23
35150/2019 Marcilio Gola 2018/2019 05/08 a 03/09/2019 05/08/2019 30
35191/2019 Marcio HElENo aSSUNcao da SilVa 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 27/07/2019 18
35355/2019 MaYara WaGNEr SilVa 2017/2018 15/07 a 01/08/2019 23/07/2019 10
35213/2019 MEliNa MarTiNHo dE MaToS 2018/2019 08/07 a 06/08/2019 26/07/2019 12
35391/2019 MorGaNa aMiN da rocHa 2018/2019 22/07 a 20/08/2019 29/07/2019 23
35428/2019 rEiNaldo oliVEira da coSTa 2018/2019 08/07 a 06/08/2019 30/07/2019 8
35292/2019 roSE aNNE caMPElo do NaSciMENTo 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 29/07/2019 16
35532/2019 SErGio doS SaNToS aQUiNo 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 04/08/2019 10
35605/2019 TarcYa KarlYaN aMaral GoMES 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 30/07/2019 15

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 05 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0306/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, doE 15/01/2018
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias por servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio Nº dE diaS PErÍodo
41074/2019 aMaNda BarroS lUNa 2018/2019 18 16/09 a 03/10/2019
39157/2019 aNa aMElia TaVarES cHocroN 2018/2019 17 05 a 21/11/2019
35928/2019 BrENda PraZErES dE caMPoS raMoS 2017/2018 26 05 a 30/08/2019
36303/2019 caMila SilVa crUZ 2018/2019 30 19/08 a 17/09/219
40955/2019 cElia Maria dE MoUra BriTo 2018/2019 30 01 a 30/10/2019
37224/2019 clElia alVES dE oliVEira MiraNda 2015/2016 6 01 a 05/09/2019
35327/2019 daNiEla SaNToS BaraTa oliVEira 2018/2019 5 30/09 a 04/10/2019
36055/2019 EdWiN HENNiNGToN PErEira MalHEiroS 2018/2019 30 06/08 a 04/09/2019
36634/2019 EliaNE aSSiS dE alBUQUErQUE rUSSillo 2018/2019 15 08 a 22/08/2019
38827/2019 ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo 2018/2019 3 25 a 27/09/2019
35931/2019 EliaNE criSTiNa PiNHEiro TaVarES 2018/2019 20 12 a 31/08/2019
41549/2019 EUNicE roSa filGUEira dE MElo 2018/2019 30 16/10 a 14/11/2019
38132/2019 flaVia alMEida dE SoUSa oliVEira BraGa 2018/2019 26 29/10 a 23/11/2019
38843/2019 JoSE loUrENco da coSTa SiQUEira 2018/2019 30 01 a 30/09/2019
39119/2019 JoSE Marco aNToNio cardoSo MilEo 2018/2019 22 12/11 a 03/12/2019
41237/2019 JoSE WilToN MorEira da SilVa 2018/2019 30 11/09 a 10/10/2019
41627/2019 laidE dE NaZarE cHaVES raiol 2018/2019 30 23/09 a 22/10/2019
41161/2019 lEoNardo foNSEca MarrUaZ da SilVa 2018/2019 9 12 a 20/09/2019
381232019 lUciaNa dE JESUS da SilVa oliVEira 2018/2019 19 02 a 20/09/2019
41631/2019 MaiSa GaBY MUTraN rUSSo BENdElaK 2018/2019 30 29/10 a 27/11/2019
39108/2019 MaNoEl doS SaNToS MENEZES 2018/2019 30 04/11 a 02/12/2019
41663/2019 MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda 2018/2019 30 30/09 a 29/10/2019
37941/2019 Marcio aNToNio cUNHa SoliMoES 2018/2019 9 16 a 24/09/2019
38965/2019 Mario da coSTa frEiTaS JUNior 2018/2019 30 02/09 a 01/10/2019
38901/2019 MorGaNa MaciEl GoMES 2018/2019 16 23/09 a 08/10/2019
35930/2019 rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS 2018/2019 5 02 a 06/09/2019
36818/2019 roSE aNNE caMPElo do NaSciMENTo 2018/2019 16 23/09 a 08/10/2019
40286/2019 rUi oliVEira SaNToS 2013/2014 15 15 a 29/10/2019

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 09 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 690272

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2339/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01//2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 128/2021-MP/drH, de 
31/05/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 7544/2021, em 31/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 37, inciso iX, da constituição federal, e 
na lei complementar n.º 007/1991, com as alterações da lei complemen-
tar n.º 131/2020 (artigo 1º, inciso V, alínea “d”);
coNSidEraNdo os termos do Parecer n.º 147/2021-aSS/JUr/PGJ, de 
24/06/2021, às fls. 03-14,
coNSidEraNdo os termos das decisões proferidas pela Procuradoria-Ge-
ral de Justiça, às fls. 15, f. e v.; e 26, v,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a Procuradora de Justiça Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo e os Promotores de Justiça de 3ª Entrância aNa cláU-
dia BaSToS dE PiNHo e JoSÉ EdValdo PErEira SalES para, sob a pre-
sidência da Primeira, comporem a comissão organizadora do 1 Processo 
Seletivo Simplificado do Ministério Público do Estado do Pará.
ii – dESiGNar, ainda, como suplentes, em caso de impedimento dos ti-
tulares, a Procuradora de Justiça roSa Maria rodriGUES carValHo, e 
as Promotoras de Justiça lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa e lUZiaNa 
BaraTa daNTaS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 09 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 690449
extrato de arquivamento da Notícia de Fato nº 002557-003/2021– 
MP/6ªPJdPPMa.
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 6º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, 
aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE, torna público que promoveu o arqui-
vamento da Notícia de fato nº 002557-003/2021.
objeto: Venho aqui declarar a má fé e corrupção dos agentes de saúde do 
governo que vieram ao hospital Porto dias fazer vacinação dos funcionários 
de linha de frente. No mesmo dia tinha médicos e familiares de médicos 
furando a fila e se vacinando no lugar de funcionários. Funcionários do 
hospital porto dias estavam aplicando vacina em amigos e familiares que 
não estão destinados a vacina covid-19
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 690615
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 004/2021/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetubas, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº001405-921/2020/MP/PJaB que se encontra à disposição 
na 3ª Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada na avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177
PorTaria Nº 04/2021/MP/PJaB
Polo Passivo: 3ª Promotoria de Justiça de abaetetuba
assunto: “acompanhar políticas públicas para regularizar o fornecimento 
fórmulas a crianças com alergia a proteína do leite de vaca””,
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 690619
eXtrato da Portaria Nº 002/2021-MP/3ª PJdc
ref. Procedimento Preparatório nº 000061-111/2021
a 3ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, JoaNa cHaGaS coU-
TiNHo, torna pública a instauração de Procedimento Preparatório nº 
000061-111/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, anexo i, térreo, 
bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 000061-111/2021 3ªPJ/dc/MP/Pa
assunto: converte a Notícia de fato nº 000061-111/2021-MP/3ªPJ/dc em 
Procedimento Preparatório, considerando o extenso número de estabeleci-
mentos que comercializam produtos sem a devida certificação e a neces-
sidade de adoção de medidas que com o escopo de regularizar a situação.
JoaNa cHaGaS coUTiNHo,

Protocolo: 690609
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 075/2021-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 coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000061-113/2019-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU em inquérito civil, 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 cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000061-113/2019-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: PoPiNHaK iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo EirEli – EPP,
objeto de investigação: apurar se no licenciamento da empresa PoPi-
NHaK iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo EirEli – EPP, houve transgressão do 
código florestal, acerca da proibição de intervenção no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros do olho d’água próximo ao que se pretendia instalar 
o trapiche do estabelecimento, por se tratar de área de Preservação Pre-
mente – aPP.
Belém, 06 de agosto de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 690633
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 076/2021-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 coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000016-113/2019-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU em inquérito civil, 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 cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000016-113/2019-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: fUMBEl e SEcUlT,
objeto de investigação: apurar o suposto estado de abandono do prédio 
União Beneficente dos Chauffeurs do Pará – UBC e Teatro São Cristóvão, 
localizados na av. Magalhães Barata, nº 827 – São Braz, entre Tv. 03 de 
Maio e Tv. 14 de abril, nesta cidade.
Belém, 06 de agosto de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 690639
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 077/2021-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 coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000145-113/2019-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU em inquérito civil, 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 cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000145-113/2019-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: caSa dE SHoW PoiNT SHoW

objeto de investigação: apurar reclamação sobre a ocorrência de poluição 
sonora, em tese, provocada pelas atividades do estabelecimento comercial 
denominado “casa de Show Point Show”, localizado na av. doutor freitas, 
nº 3331, nesta cidade
Belém, 06 de agosto de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 690642
Portaria Nº 0307/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, doE 15/01/2018
r E S o l V E:
coNcEdEr e aUToriZar férias aos servidores do Ministério Público do 
Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo
113816/2021 alESSaNdra cHaVES da SilVa 2020/2021 19/07 a 17/08/2021
105622/2021 aNiTa coNdUrU GoUVEia 2019/2020 05/04 a 04/05/2021
103935/2021 caMila criSTiNE aZEVEdo liBEral 2019/2020 01 a 30/03/2021
100819/2021 EUclidES carValHo SilVa JUNior 2019/2020 01/02 a 02/03/2021
119379/2021 GiSEllE NoroNHa dE PiNHo 2018/2019 03/11 a 02/12/2021
101084/2021 GlENda BoTElHo foNSEca 2019/2020 08/02 a 09/03/2021
105584/2021 HEloiSa HElENa fEio raMoS 2020/2021 19/04 a 18/05/2021
100604/2021 lilia lETicia PErEira WaNZElEr 2020/2021 11/01 a 09/02/2021
113419/2021 lUaNa da SilVa E SilVa 2019/2020 14/06 a 13/07/2021
123099/2021 Mario lUiZ MoNTEiro alcaNTara 2020/2021 01 a 30/09/2021
103802/2021 raiMUNdo NEVES dUarTE 2020/2021 01 a 30/03/2021
113746/2021 rUY SUrUBiU dE araUJo TaVarES 2020/2021 08/09 a 07/10/2021
111337/2021 WilToN ToSHiHiro MoNTEiro YaMaMoTo 2020/2021 02 a 31/08/2021
112203/2021 YaSMiN dE JESUS PaMPolHa araUJo 2018/2019 28/05 a 26/06/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 09 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 690232
Portaria Nº 0305/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, doE 15/01/2018
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias por servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio Nº dE diaS PErÍodo
103924/2021 faBio NaTiVidadE MarTiNS 2020/2021 30 08/02 a 09/03/2021
101039/2021 fraNciSco aNToNio SilVa PirES 2020/2021 30 01 a 30/07/2021
118905/2021 GErMaNa dE araUJo SilVa iMBiriBa 2020/2021 30 19/07 a 17/08/2021
104079/2021 GlEiSSoN NaSciMENTo doS SaNToS 2019/2020 30 25/02 a 26/03/2021
104694/2021 JacKliNE rocHa da rocHa 2020/2021 30 01 a 30/03/2021
123206/2021 JoSE alBErTo BaPTiSTa SaNToS JUNior 2020/2021 30 13/08 a 11/09/2021
101193/2021 lorENa MaYUMi da rocHa fUKaM 2018/2019 30 25/01 a 23/02/2021
100632/2021 lUciaria GoMES da SilVa ScaTENa 2019/2020 30 02/02 a 03/03/2021
100924/2021 MaNoEla KaroliNE fErrEira NoVaiS 2019/2020 30 25/02 a 26/03/2021
104865/2021 MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda 2019/2020 30 17/02 a 18/03/2021
101693/2021 Marcio roBErTo SilVa MENEZES 2012/2013 02 28 a 29/01/2021
100148/2021 MarcUS aUrElio dE SiQUEira SaMPaio 2019/2020 30 13/01 a 11/02/2021
123130/2021 Maria dE lUrdES dE carValHo SoarES alMEida 2020/2021 16 09 a 24/08/2021
121834/2021 PaUlo roGErio fErrEira lEiTE 2020/2021 23 26/07 a 17/08/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 09 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 690229
Portaria Nº 2321/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará);
coNSidEraNdo o Procedimento investigatório SiMP N.º 000011-
144/2019,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa para atuar no Procedimento investigatório supramencionada 
podendo tomar todas as medidas que entender cabíveis e necessárias a 
instrução processual, inclusive, investigar, requisitar diligências, informa-
ções, exames, perícias, documentos, expedir notificações e intimações, re-
alizar audiências, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, 
requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas au-
toridades judiciárias, oferecer denúncia, interpor e contrarrazoar recursos 
em todos ao graus e instâncias jurídicas até o final do processo, em tudo 
respeitados os direitos e garantias que assistem ao indiciado e pessoas 
envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 06 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 690363
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Portaria Nº 059/2021-cGMP/Pa, de 09 de aGosto de 2021
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 30 da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 06/07/2006 (lei orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o poder-dever da administração Pública de apurar as su-
postas faltas cometidas por seus integrantes;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 17, inciso V, da lei federal nº 8.625, 
de 12/02/1993 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), c/c o art. 37, 
inciso V, da lei complementar Estadual (lcE) nº 057, de 06/07/2006 (lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo os termos dos artigos 200 a 212 da citada lei comple-
mentar nº 057/2006;
coNSidEraNdo o teor da decisão proferida no Procedimento disciplinar 
Preliminar – PdP nº 013/2021-cGMP/Pa, que, nos termos do art. 198, § 
2º, inciso ii, da lcE nº 057/2006, concluiu pela existência de indícios de 
violação, em tese, de dever funcional elencado no art. 154, inciso Vii da 
lcE nº 057/2006, determinando que se apure em sede de Processo ad-
ministrativo disciplinar os fatos atribuídos ao representante do Ministério 
Público;
r E S o l V E:
1. instaurar o devido Processo administrativo disciplinar (Pad), em desfa-
vor do Promotor de Justiça de 2ª Entrância, Exmo. Sr. dr. lUiZ alBErTo 
alMEida PrESoTTo, matrícula funcional nº 999.2321 MP/Pa, pelos fatos 
a seguir expostos, constantes da decisão do procedimento disciplinar pre-
liminar supracitado:
“Trata-se de Procedimento disciplinar Preliminar (PdP) instaurado pela 
corregedoria-Geral do Ministério Público, com intuito de apurar suposta 
violação de dever funcional atribuída ao Promotor de Justiça, Exmo. Sr. 
dr. lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo, por descumprimento dos prazos 
estabelecidos na resolução nº 006/2019/MP/cSMP, de 10/07/2019 (Pub. 
no doE n.º 33922, de 16.07.2019), que dispõe sobre o afastamento de 
Membros do Ministério Público do Estado do Pará do exercício de suas fun-
ções para frequentar curso stricto sensu, lato sensu ou cursos e seminários 
de aperfeiçoamento, no país ou no exterior.
Em síntese, o presente procedimento disciplinar teve início com o recebi-
mento do Ofício nº 77/2021/CSMP-MPPA (fls. 03/170), encaminhado pela 
Secretaria do Egrégio conselho Superior do Ministério Público, a esta cor-
regedoria-Geral, informando que, na 3ª Sessão ordinária, realizada no dia 
03/03/2021, aquele órgão colegiado resolveu, à unanimidade, encaminhar 
cópia dos autos de nº 000159-012/2017, para as providências cabíveis, 
nos termos do voto do Exmo. conselheiro relator, Procurador de Justiça, 
dr. Marcos antônio ferreira das Neves.
No voto proferido pelo Exmo. conselheiro relator, está consignado que o 
Membro do Ministério Público, dr. luiz alberto almeida Presotto, teria sido 
autorizado a se afastar de suas atividades ministeriais, por um período 
de 02 (dois) anos (de setembro/2017 até setembro/2019), em razão da 
participação em curso de mestrado em outro país, contudo, não concluiu, 
no prazo legal estipulado, o mencionado curso, solicitando, por diversas 
vezes, a prorrogação do prazo para apresentação de dissertação.
da mesma forma, destacou ainda, que o benefício utilizado pelo represen-
tante Ministerial representa grande vantagem e benefício próprio, posto 
que seu afastamento ocorreu sem o prejuízo de seus subsídios, sem contar 
que a suposta conduta do Promotor de Justiça poderia representar grande 
desídia junto ao Ministério Público do Estado do Pará, e, assim, com funda-
mento no art. 16, §3º, ii, da resolução nº 006/2019/MP/cSMP[1], o con-
selheiro relator proferiu voto pelo indeferimento do novo pedido de pror-
rogação apresentado pelo Promotor de Justiça e pela extração de cópias 
integrais do feito e remessa à corregedoria-Geral para apuração disciplinar, 
bem como, à Procuradoria-Geral de Justiça para fins de ressarcimento.”
2.indicar, atendendo à exposição circunstanciada dos fatos, a ocorrência, 
de infração disciplinar por descumprimento do dever funcional previsto no 
artigo 154, inciso Vii (desempenhar, com zelo, presteza e probidade as 
suas funções institucionais)[2], ensejando, por consequência, a aplicação, 
em tese, da penalidade disciplinar de advertência, prevista no art. 167, 
inciso i c/c 170[3], todos da lei complementar nº 057/2006.
3.determinar, diante dos fatos acima mencionados:
3.1.  a autuação da presente portaria, que capeará cópia integral dos autos 
de Procedimento disciplinar Preliminar referenciado;
3.2.  Que, após a autuação desta portaria, com os documentos que a ins-
truírem, sejam os autos conclusos a este corregedor-Geral do Ministério 
Público, para deliberar sobre a instrução probatória, consoante dispõe o 
art. 202 da lcE nº 057/2006;
3.3.  Que sejam formados autos Suplementares com todos os atos e ter-
mos do Processo administrativo disciplinar instaurado, podendo ser em 
meio digital;
4.os Promotores de Justiça de 3ª Entrância, assessores da corregedoria-
Geral do Ministério Público, auxiliarão, em conjunto ou isoladamente, o 
corregedor-Geral do Ministério Público, durante a instrução probatória do 
Processo administrativo disciplinar (art. 207 e seu parágrafo único da lcE 
nº 057/2006);
5.os servidores lotados na corregedoria-Geral exercerão, em conjunto ou 
isoladamente, as funções de secretária(o) / escrivã(ão) do processo ad-
ministrativo, independentemente de termo de afirmação ou compromisso, 
por serem servidores públicos do Órgão (art. 189 e seu parágrafo único da 
lcE nº 057/2006).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE e cUMPra-SE.
GaBiNETE da corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ES-
Tado do Pará, em 09 de agosto de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público/Pa

[1]art. 16. findo o afastamento, o membro do Ministério Público deverá:
(...)
§ 3º após o prazo de 15 (quinze) dias, apresentadas ou não as razões, o 
órgão colegiado deliberará sobre a falta cometida da seguinte forma:
(...)
ii - Se na hipótese de que a falta seja negativamente valorada após de-
liberação no órgão colegiado e, ainda, se na hipótese do inciso anterior 
não houver apresentação dentro do prazo estabelecido, extrair-se-á cópia 
do feito que será remetida à corregedoria-Geral do Ministério Público do 
Estado do Pará, a fim de que adote as providências cabíveis, bem como à 
Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de ressarcimento.
[2]art. 154. São deveres do membro do Ministério Público, dentre outros 
previstos em lei ou em ato normativo da instituição:
(...)
Vii - desempenhar, com zelo, presteza e probidade as suas funções insti-
tucionais;
[3]Art. 167. Por infração disciplinar, o membro do Ministério Público fica 
sujeito às seguintes penalidades:
i - advertência;
(...)
art. 170. a pena de advertência é aplicada, por escrito, pela prática de 
infração disciplinar de menor gravidade e consequência, se o agente for 
primário.

Protocolo: 690394
Portaria Nº 0303/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JorGE Mário daNTaS BoUTH, auxiliar de admi-
nistração, para exercer o cargo de diretor do departamento de atividades 
Judiciais, durante afastamento da servidora titular, VaNia Socorro Si-
QUEira rodriGUES, no período de 20 a 23/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 06 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0304/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MicHEllE di NaZarETH loUrEiro caValcaNTE, 
auxiliar de administração, para exercer a função de chefe da divisão de 
Execução financeira, durante afastamento da servidora titular, aNa Maria 
BraGa da SilVa, na data de 27/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 06 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0602/2021-MP/sUB-Ji
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 23 de 
julho de 2021
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 
6/7/2006.
• ALAN PIERRE CHAVES ROCHA - Período: 23/06 a 02/07/2021 - GEDOC 
nº 118524/2021
• ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO - Período: 21/06 a 04/07/2021 - GE-
doc nº 118091/2021
• FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID - Período: 21 a 25/06/2021 - 
GEdoc nº 118163/2021
• GRACE KANEMITSU PARENTE - Período: 05/04 a 03/07/2021 - GEDOC 
nº 110232/2021
• JOSE AUGUSTO NOGUEIRA SARMENTO - Período: 25/06 a 09/07/2021 - 
GEdoc nº 118686/2021
• JOSIEL GOMES DA SILVA - Período: 21 a 28/06/2021 - GEDOC nº 
118117/2021
• LUIZ CESAR TAVARES BIBAS - Período: 25/06 a 08/07/2021 - GEDOC 
nº 118832/2021
• NILTON GURJAO DAS CHAGAS - Período: 23/06 a 07/07/2021 - GEDOC 
nº 118569/2021
• ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - Período: 19/06 a 03/07/2021 
- GEdoc nº 118139/2021
• ROSANGELA ESTUMANO GONCALVES HARTMANN - Período: 29/06 a 
02/07/2021 - GEdoc nº 118889/2021
• SILVIA REGINA MESSIAS KLAUTAU - Período: 21 a 25/06/2021 - GEDOC 
nº 118184/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 20 de julho de 2021.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
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Portaria Nº 2337/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar ao Exmº. Srº. Promotor de Justiça de 2ª Entrância daNiEl Bra-
GA BONA, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de pro-
vimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda 
Entrância, MP.cPcP-102.3, a Sra. BrUNa KElli SoUSa, nomeada confor-
me a PorTaria Nº 2301/2021, datada de 05/8/2021, publicada no d.o.E 
em 09/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 09 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 690383
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 079/2021-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 coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000493-125/2019-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU em inquérito civil, 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 cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000493-125/2019-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: BraScoMP coMPENSadoS do BraSil S/a
objeto de investigação: apurar os delitos noticiados belo iBaMa, relativos 
a apresentação de informações falsas no SiSflora, por parte da empresa 
“Brascomp compensados do Brasil S/a” e seus administradores, localizada 
no distrito industrial lote 2, Setor 1, Quadra 3, s/n
Belém, 09 de agosto de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 690649
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 078/2021-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 coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000541-125/2019-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU em inquérito civil, 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 cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000541-125/2019-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: HoSPiTal MaTErNidadE do PoVo ii
objeto de investigação: apurar a informação contida no relatório do GaTi-
Grupo Técnico interdisciplinar do Ministério Público, em cujo teor é aponta-
do a ausência de controle de efluentes, bem como de controle de distribui-
ção e coleta de resíduos sólidos no prédio do Hospital Maternidade do Povo 
ii, localizado na Pass. Major Eliezer levy, nº 266, nesta cidade
Belém, 06 de agosto de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 690645

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

dispensa  de Licitação nº 21/2021 – contratação de profissional para 
realização de serviços como revisão gramatical e ortográfica, incluindo a 
adequação à normas da aBNT.
Publicada no doE 34.648 de 23.07.2021.
onde se lê: r$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)
Leia-se:  : r$ 452,07 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sete cen-
tavos)
onde se Lê : 2021NE002258 - r$440,00 (quatrocentos e quarenta reais)
Leia-se : 2021NE00290 complemento 2021NE00258 –r$12,07 (doze re-
ais e sete centavos)
Maria regina franco cunha
Procuradora Geral do MPcM/Pa, em exercício

Protocolo: 690251

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

errata
a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica Errata referente ao aviso de 
licitação Pregão Eletrônico 033/2021, circulada no d.o.E pág. 79 quin-
ta-feira, 27 de julho de 2021 - cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE SUPriMENToS dE iNforMáTica, 
oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETa-
riaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE acará/Pa,  oNde se LÊ:  a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será em 09 de agosto de 
2021 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.
br UaSG: 980403, às 14:00hs. LÊ-se: a Sessão de recebimento de pro-
postas, análise e julgamento será em 23 de agosto de 2021 por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, 
às 09:00hs.

Protocolo: 690794

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 037/2021
refere-se à registro de Preços para futura e Eventual aquisição de Equi-
pamentos de Proteção individual - EPi’s para enfrentamento ao coVid-19, 
destinado aos funcionários e alunos da rede Pública Municipal de Educa-
ção no retorno as aulas presenciais, Conforme Especificações do Termo 
de referência anexo i: aBErTUra. 24/08/2021, às 09:00 horas (horário 
local) no site www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, 
www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamira-
cpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos 
ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de 
altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso dois nº. 530, Bairro 
Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
JoSÉ JorGE dE fariaS - PrEGoEiro

Protocolo: 690795
PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 38/2021
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 030/2021
ata tem por objeto o registro de Preços para eventual e futura contratação 
de Prestação de Serviços de Plantões Médicos, consultas, Exames Especia-
lizados e de imagem, e outros, para atender o fundo Municipal de Saúde 
de Altamira/PA, especificados no Termo de Referência, anexo I. EMPRESA 
E Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE dE alTaMira, cNPJ/Mf 10.467.921/0001-12 - EMPrESa: fda ME-
dical lTda (ProVida), pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito 
no cNPJ/Mf 40.364.475/0001-81; valor global de r$:18.330.000,00, para 
o lote 01 - itens: de 01 ao 33. EMPrESa: cliffir - cliNica dE fiSioTE-
raPia lTda, cNPJ/Mf 09.627.102/0001-06; valor global r$: 205.200,00, 
para o lote 02 - itens de 01 ao 04. EMPrESa: clÍNica daVid coVrE lTda 
(cdc SaUdE), cNPJ/Mf 40.103.214/0001-08, valor global r$: 3.725,400, 
para o lote 03 valor r$ 3.469.800,00 - itens de 01 ao 10. Para o lote 04 
valore r$ 255.600,00 - itens de 01 ao 04. EMPrESa: MMc alVES cliNi-
ca MEdica EirEli, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no 
cNPJ/Mf 12.083.324/0002-09; valor global r$: 1.585.650,00, para o lote 
05 - itens 01 ao 21. Validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 038/2021 
vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 030/2021 poderá ser acessada 
na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA www.alta-
mira.pa.gov.br. assinatura: 03/08/2021.

Protocolo: 690797

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de reGistro de PreÇos. PrEGÃo ElETrÔNicoSrP nº 
017/2021. reconheço a ata de registro de Preços - Pregão Eletrônico SrP. 
objeto: registro de Preço para futura e Eventual contratação de Empre-
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sa Especializada Para confecção de Material de comunicação Visual (ade-
sivo, Placas e outros), para atender a Prefeitura Municipal de cametá, 
Secretarias e Autarquia. Vencedores: Livraria e Gráfica da Diocese Ltda. 
cNPJ: 05.641.235/0001-86. item: 2, 4, 5. Valor: r$ 282.069,20; E. de 
S. Pompeu. cnpj: 34.058.766/0001-49. item: 11, 13. Valor: r$ 70.193, 
40; H. de f. Pires Serviços Eireli. cnpj: 18.655.861/0001-73. item: 1, 8. 
Valor: r$ 286.523,00. luxnorte industria, comercio E Serviços ltda. cnpj: 
21.600.386/0001-42.item:12. Valor: r$ 160.195,00. M. Santos Guimarães 
Eireli. cnpj: 23.936.281/0001-94. item: 6, 7, 9, 10. Valor: r$ 193.634,50; 
Matheus campos da costa 03953043269. cNPJ: 37.805.703/0001-05. 
item: 3. Valor: r$ 135.450,00. Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. or-
denador: Victor correa cassiano.
eXtratos de coNtratos. PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 017/2021. 
oBJETo: registro de Preço para futura e Eventual contratação de Empresa 
Especializada Para confecção de Material de comunicação Visual (adesivo, 
Placas e outros), para atender a Prefeitura Municipal de cametá, Secreta-
rias e autarquia. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. 
coNtrato Nº 1.017/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal 
de Cametá. CNPJ 05.105.283/0001-50. Contratado: Livraria e Gráfica da 
diocese ltda. cNPJ: 05.641.235/0001-86. Total r$ 150.658,00. Vigência: 
05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Victor correa cassiano. 
coNtrato Nº 2.017/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: H. de f. Pires Ser-
viços Eireli. cNPJ: 18.655.861/0001-73. Total r$ 159.800,00. Vigência: 
05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Victor correa cassiano.
coNtrato Nº 3.017/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: luxnorte industria, co-
mercio e Serviços ltda. cNPJ: 21.600.386/0001-42.Total r$ 88.550,00. 
Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Victor correa cassiano. 
coNtrato Nº 4.017/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: M. Santos Guimarães Ei-
reli. cNPJ: 23.936.281/0001-94. Total r$ 8.400,00. Vigência: 05/08/2021 
a 05/08/2022. ordenador: Victor correa cassiano.
coNtrato Nº 5.017/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: Matheus campos da cos-
ta 03953043269. cNPJ: 37.805.703/0001-05. Total r$ 135.450,00. Vigên-
cia: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Victor correa cassiano.
coNtrato Nº 6.017/2021-seMas. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ 
18.782.228/0001-46. Contratado: Livraria e Gráfica da Diocese Ltda. 
cNPJ: 05.641.235/0001-86. Total r$ 35.189,20. Vigência: 05/08/2021 a 
05/08/2022. ordenador: Elane Pinto cassiano. 
coNtrato Nº 7.017/2021-seMas. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ 18.782.228/0001-
46. contratado: H. de f. Pires Serviços Eireli. cNPJ: 18.655.861/0001-73. 
Total r$ 22.523,00. Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Ela-
ne Pinto cassiano. 
coNtrato Nº 8.017/2021-seMas. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ 18.782.228/0001-
46. contratado: E. de S. Pompeu. cNPJ: 34.058.766/0001-49. Total r$ r$ 
35.694,90. Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Elane Pinto 
cassiano. 
coNtrato Nº 9.017/2021-seMas. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ 
18.782.228/0001-46. contratado: luxnorte industria, comercio e Ser-
viços ltda. cNPJ: 21.600.386/0001-42.Total r$ 11.270,00. Vigência: 
05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Elane Pinto cassiano. 
coNtrato Nº 10.017/2021-seMas. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ 
18.782.228/0001-46. contratado: M. Santos Guimarães Eireli. cNPJ: 
23.936.281/0001-94. Total r$ 49.316,00. Vigência: 05/08/2021 a 
05/08/2022. ordenador: Elane Pinto cassiano. 
coNtrato Nº 11.017/2021-sMs. Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: 
Livraria e Gráfica da Diocese Ltda. CNPJ: 05.641.235/0001-86. Total R$ 
96.222,00. Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Klenardattilio 
ranieri. 
coNtrato Nº 12.017/2021-sMs. Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: H. de 
f. Pires Serviços Eireli. cNPJ: 18.655.861/0001-73. Total r$ 31.200,00. 
Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Klenardattilio ranieri. 
coNtrato Nº 13.017/2021-sMs. Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: E. 
de S. Pompeu. cNPJ: 34.058.766/0001-49.Total r$ 34.498,50. Vigência: 
05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Klenardattilio ranieri. 
coNtrato Nº 14.017/2021-sMs. Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: 
luxnorte industria, comercio e Serviços ltda. cNPJ: 21.600.386/0001-
42.Total r$ 28.175,00. Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: 
Klenardattilio ranieri. 
coNtrato Nº 15.017/2021-sMs. Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: M. 
Santos Guimarães Eireli. cNPJ: 23.936.281/0001-94.Total r$ 126.318,50. 
Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Klenardattilio ranieri. 
coNtrato Nº 16.017/2021-seMed. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá/Secretaria Municipal de Educação. cNPJ 18.782.198/0001-78 
contratado: H. de f. Pires Serviços Eireli. cNPJ: 18.655.861/0001-73.Total 
r$ 73.000,00. Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Patrícia do 
Socorro Barros de Medeiros. 
coNtrato Nº 17.017/2021-seMed. contratante: Prefeitura Munici-
pal de cametá/Secretaria Municipal de Educação. cNPJ 18.782.198/0001-
78. contratado: luxnorte industria, comercio e Serviços ltda. cNPJ: 
21.600.386/0001-42.Total r$32.200,00. Vigência: 05/08/2021 a 
05/08/2022. ordenador: Patrícia do Socorro Barros de Medeiros. 

coNtrato Nº 18.017/2021-seMed. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá/Secretaria Municipal de Educação. cNPJ 18.782.198/0001-78. 
contratado: M. Santos Guimarães Eireli. cNPJ: 23.936.281/0001-94. Total 
r$ 9.600,00. Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022. ordenador: Patrícia do 
Socorro Barros de Medeiros.
eXtratos de coNtratos de adesÃo. coNtrato adMiNistra-
tiVo Nº 01.006/2021 - GaB - PMc. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-50. contratada: impacto comércio 
de Peças, locação e Serviços Eireli, cNPJ 08.870.944/0001-21. objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de pneus e peças automoti-
vas, através de adesão à ata de registro de preços da Prefeitura Municipal 
de Baião (arP Nº 006/2021/PMB), visando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de cametá. objeto: registro de Preço Para futura e 
Eventual contratação de Empresa Para fornecimento de Pneus e Peças 
Automotivas, a fim de atender as necessidades das Secretarias, Fundos 
E Prefeitura Municipal no Município de Baião/Pa. Total r$1.493.915,91. 
Vigência: 09/08/2021 a 09/08/2022. ordenador: Victor correa cassiano.
coNtrato adMiNistratiVo Nº 01.013/2021-GaB-PMc. contra-
tante: Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-50. con-
tratada: coSTa & PaES lTda - ME, cNPJ 08.602.474/0001-15. objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços de publicações de avi-
sos de licitação, extratos de contratos, homologações, outros que fazem 
necessários nas imprensas oficiais e jornais de grande circulação, através 
de adesão a ata de registro de preços da Prefeitura Municipal de castanhal 
(arP Nº 013 do PE SrP Nº 003/2021/PMc), visando atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de cametá. objeto: registro de Preço Para 
Eventual contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Publica-
ções de avisos de licitação, Extratos de contrato, Homologações, outros 
Que Fazem Necessários Nas Imprensas Oficiais e Jornais de Grande Circu-
lação. Total r$ 500.000,00. Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022. ordena-
dor: Victor correa cassiano.
coNtrato adMiNistratiVo Nº 01.2020030/2020-seMed-PMc. 
contratante: Município de cametá/Secretaria Municipal de Educação, cNPJ 
18.782.198/0001-78. contratada: r. J. comercio alimenticios e Serviços 
Eireli, cNPJ 29.563.124/0001-67. objeto: contratação de empresa para 
aquisição de móveis escolares (carteiras escolares) para atendimento das 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de cametá. objeto: 
registro de Preços Para contratação de Empresa Para fornecimento Par-
celado de Móveis Escolares (carteiras Escolares). Total r$342.704,00. Vi-
gência: 29/07/2021 a 28/07/2022. ordenador: Patrícia do Socorro Barros 
Medeiros.
eXtratos de adesÃo ao reGistros de PreÇos. reGistro de 
PreÇos Nº 006/2021/PMB. Prefeitura Municipal de Baião originário 
do Pregão Presencial Srp Nº PP-006/2021-PMB, da Prefeitura Municipal de 
Baião/Pa. objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação 
de Empresa Para Fornecimento de Pneus e peças automotivas, a fim de 
atender as necessidades das Secretarias, fundos e Prefeitura Municipal 
No Município de Baião/Pa.contratada: impacto comércio de Peças, loca-
ção e Serviços Eireli, cnpj 08.870.944/0001-21. ordenador: Victor correa 
cassiano.
reGistro de PreÇos Nº 013. oriGiNário do PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP Nº003/2021/PMc, da Prefeitura Municipal de castanhal/Pa.objeto: 
registro de Preço Para Eventual contratação de Empresa Para Prestação 
de Serviços de Publicações de avisos de licitação, Extratos de contra-
to, Homologações, outros que fazem necessários nas Imprensas Oficiais 
e Jornais de Grande circulação.contratada: costa & Paes ltda - Me, cnpj 
08.602.474/0001-15. ordenador: Victor correa cassiano.
reGistros de PreÇos Nº 2020030. oriGiNário do PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP N º8/2020-003, da Prefeitura Municipal de Novo reparti-
mento/Pa. objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para 
fornecimento Parcelado de Móveis Escolares (carteiras Escolares). contra-
tada: r. J. comercio alimenticios e Serviços Eireli, cNPJ 29.563.124/0001-
67. ordenador: Patrícia do Socorro Barros Medeiros.
retiFicaÇÃo. Na publicação do Extrato de contrato do Pregão Eletrônico 
SrP nº 018/2021; publicado no dia 10/08/2021, no d.o.U seção nº 03, pá-
gina nº 234, no doE/Pa nº 34.664, página nº 164 e no diário do Pará, ca-
dernos Economia, página B8. oNde se LÊ: contrato nº 10.016/2021-SE-
MEd; Leia-se: contrato nº 10.018/2021-SEMEd. demais informações 
permanecem inalteradas.
aViso de LicitaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 029/2021-PMc. 
objeto: registro de Preços Para Eventual contratação de Empresa Especia-
lizada em Serviços funerários, para atender a Secretaria Municipal de as-
sistência Social, conforme especificações e definições mínimas constantes 
no Termo de referência anexo i ao Edital. o edital completo está à dispo-
sição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.
portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br. abertura: 23 de agosto de 2021 às 09h00min (horário 
de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa 
cassiano - Prefeito.

Protocolo: 690798

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa/Pa
eXtrato de coNtrato. coNTraTo Nº 0508001/2021. oriGEM: PrE-
GÃo PrESENcial Nº 004/2021 - PMc. contratante: Prefeitura Municipal 
de capanema/Pará. contratada(o): Tereza freitas e Santos ltda - Epp 
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cNPJ: 05.344.742/0001-58. objeto: aquisição de água Mineral e Gás En-
garrafado de Uso doméstico (Gás de cozinha) para atender as deman-
das da administração Pública do Município de capanema/Pará. Valor Glo-
bal: r$1.619.368,31(hum milhão, seiscentos e dezenove mil, trezentos 
e sessenta e oito reais e trinta e hum centavos). Vigência: por 12(dose) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura. data da assinatura: 
05/08/2021. ordenador: francisco ferreira freitas Neto
eXtrato de reGistro de PreÇo. registro de Preço nº 004/2020, 
vinculada ao PP nº 004/2020-PMc-SrP. objeto: aquisição de água Mineral 
e Gás Engarrafado de uso doméstico (Gás de cozinha) para atender as de-
mandas da administração Pública do Município de capanema/Pará. Vence-
dores: Tereza freitas E Santos ltda - Epp, cNPJ: 05.344.742/0001-58, com 
unitário: item-Valor Unit: 1-r$23,00; 2-r$7,50; 3-r$20,10; 4-r$21,97; 
5-r$195,00; 6-r$105,00. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura. Em 04/08/2021. laise Martins leal - Pregoeira.

Protocolo: 690799

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra de cUrioNÓPoLis
HoMoLoGaÇÃo
1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20210126
oBJETo: acrÉSciMo dE SErViÇoS E MaTEriaiS oS QUaiS NÃo foraM 
coNTEMPladoS No coNTraTo iNicial firMado ENTrE a SEcrETaria 
MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra E a EMPrESa N S BorGES coNSTrU-
ÇÕES EirEli, cUJo oBJETo É a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Para coNSTrUÇÃo dE PaViMENTo No ESTacioNaMENTo E aM-
PliaÇÃo dE SalaS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrioNÓPoliS.
coNtrato Nº 20210126
oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 01/2021
coNTraTada: N S BorGES coNSTrUÇÕES EirEli
Valor GloBal do coNTraTo: r$359.102,63(TrEZENToS E ciNQUENTa 
E NoVE Mil cENTo E doiS rEaiS E SESSENTa E TrÊS cENTaVoS);
Valor do TErMo adiTiVo: r$85.579,88 (oiTENTa E ciNco Mil QUi-
NHENToS E SETENTa E NoVE rEaiS E oiTENTa E oiTo cENTaVoS);
Valor GloBal do coNTraTo aPÓS o TErMo adiTiVo: r$444.682,51(-
QUaTrocENToS E QUarENTa E QUaTro Mil SEiScENToS E oiTENTa E 
doiS rEaiS E ciNQUENTa E UM cENTaVoS). cUrioNÓPoliS, 22 dE JU-
lHo dE 2021- HoMoloGo - lUiS dE SoUSa liMa - SEcrETário MUNi-
ciPal dE iNfraESTrUTUra.
eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20210126
oBJETo: acrÉSciMo dE SErViÇoS E MaTEriaiS oS QUaiS NÃo foraM 
coNTEMPladoS No coNTraTo iNicial firMado ENTrE a SEcrETaria 
MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra E a EMPrESa N S BorGES coNSTrU-
ÇÕES EirEli, cUJo oBJETo É a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Para coNSTrUÇÃo dE PaViMENTo No ESTacioNaMENTo E aM-
PliaÇÃo dE SalaS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrioNÓPoliS.
coNtrato Nº 20210126
oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 01/2021
coNTraTada: N S BorGES coNSTrUÇÕES EirEli
Valor GloBal do coNTraTo: r$359.102,63(TrEZENToS E ciNQUENTa 
E NoVE Mil cENTo E doiS rEaiS E SESSENTa E TrÊS cENTaVoS);
Valor do TErMo adiTiVo: r$85.579,88 (oiTENTa E ciNco Mil QUi-
NHENToS E SETENTa E NoVE rEaiS E oiTENTa E oiTo cENTaVoS);
Valor GloBal do coNTraTo aPÓS o TErMo adiTiVo: r$444.682,51(-
QUaTrocENToS E QUarENTa E QUaTro Mil SEiScENToS E oiTENTa E 
doiS rEaiS E ciNQUENTa E UM cENTaVoS).
daTa da aSSiNaTUra: 22 dE JUlHo dE 2021

Protocolo: 690410

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aviso de Licitação
a Prefeitura Municipal de itupiranga através da pregoeira torna pública a 
licitação nos termos da lei federal 8.666/93, Tipo: menor preço por lote. 
Pregão Eletrônico nº PE 9/2021-037-PMi SrP. objeto: Sistema de regis-
tro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento 
peças, pneus e outros utensílios diversos para manutenção de veículos 
da Prefeitura Municipal de itupiranga e Secretarias vinculadas. abertura: 
23/08/2021 às 08h30min. o edital estará disponível nos endereços ele-
trônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo 
e-mail itupiranga.licita@gmail.com e também através da equipe de pre-
gão, na sala da cPl aV. 14 de julho, 12, centro, no horário de expedien-
te. itupiranga, 11 de agosto de 2021. alice damaceno - Pregoeira.

Protocolo: 690800

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao ToMada dE PrEÇoS Nº 009/2021-
cEl/PMM, Processo n° 6.044/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM EM 
rUaS do Bairro JardiM UNiÃo, No NÚclEo cidadE NoVa, MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homolo-
gado a empresa: coNSorcio Mdc, tendo como a empresa líder a c f S 
loPES SErViÇoS EirEli - cNPJ: 29.527.610/0001-20, vencedora com o 
valor: r$ 1.524.497,32. assinatura: em 10/08/2021, Secretário Municipal 
de obras - fáBio cardoSo MorEira - Secretário.

Protocolo: 690802
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo
Termo de adjudicação referente ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 035/2021-
cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 5.756/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: 
coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica, ESPEcialiZada, Para a PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇo EdUcacioNal, coM aUlaS PrESENciaiS, rEfErENTE 
ao cUrSo dE forMaÇÃo dE aGENTE dE TrÂNSiTo, NoS TErMoS da 
PorTaria N° 94/2017 - dENaTraN, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSida-
dES do dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo E TraNSPorTE UrBa-
No - dMTU, ViNcUlado a SEcrETaria MUNiciPal dE SEGUraNca iNS-
TiTUcioNal - SMSi, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus 
anexos; adjudicado a empresa: cENTro EdUcacioNal d’PaUla EirEli, 
cNPJ/Mf Nº 05.200.681/0001-55, vencedora do certame com o valor glo-
bal de: r$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais). Pelo que 
ADJUDICO o resultado final. Marabá - PA, 03.08.2021, Georgeton R Morais 
- Pregoeiro Municipal.
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 035/2021-
cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 5.756/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: 
coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica, ESPEcialiZada, Para a PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇo EdUcacioNal, coM aUlaS PrESENciaiS, rEfErENTE 
ao cUrSo dE forMaÇÃo dE aGENTE dE TrÂNSiTo, NoS TErMoS da 
PorTaria N° 94/2017 - dENaTraN, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSida-
dES do dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo E TraNSPorTE Ur-
BaNo - dMTU, ViNcUlado a SEcrETaria MUNiciPal dE SEGUraNca 
iNSTiTUcioNal - SMSi, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e 
seus anexos; adjudicado a empresa: cENTro EdUcacioNal d’PaUla Ei-
rEli, cNPJ/Mf Nº 05.200.681/0001-55, vencedora do certame com o va-
lor global de: r$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais). Pelo 
que HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 04.08.2021, Jair Barata 
Guimarães - Secretário Municipal de Segurança institucional.

Protocolo: 690803

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico Nº PE.012.2021.PMM.
SEdUrB. Órgão: Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano e Meio 
ambiente- SEdUrB/Prefeitura Municipal de Mocajuba - PMM. objeto: aqui-
sição de Pneus e acessórios (câmara de ar e Protetor), destinados à ma-
nutenção e conservação dos veículos e máquinas que compõem a frota da 
Prefeitura Municipal de Mocajuba/Pa.
data, Hora e local de abertura: 24de agosto de 2021 às 10h00mm, no 
www.comprasnet.gov.br. Edital e informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), 
das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de licitação, situada no 
mesmo endereço supracitado, onde oEdital poderá ser obtido isento de 
qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r ou dVd-r) virgem, 
pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de formulário 
próprio do órgão ou através do Portal da Transparência no site do TcM/Pa. 
Emerson Evandro de araújo Braga - Secretário Municipal de desenvolvi-
mento Urbano e Meio ambiente.

Protocolo: 690804

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo. PrEGÃo ElETroNico Nº 42/2021-SrP. objeto: 
registro de Preços Para contratação de Empresa Para Prestação de Ser-
viços de Sonorização, iluminação e Palco, com o intuito de atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor 
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preço por item. data da abertura: 23/08/2021 ás 08h00min. local: o pre-
gão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa 
Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus ane-
xos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Scheila luiza 
lavall - Pregoeira.
*esta publicação deixou de circular na edição do dia 10/08/2021, 
por problemas técnicos.
PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de adJUdicaÇÃo, HoMoloGaÇÃo E EXTraTo dE coNTraTo. 
ToMada dE PrEÇoS Nº 009/2021. Processo licitatório: 2306002/2021. 
objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de duas 
quadras poliesportivas cobertas, sendo uma na comunidade Vila isol (km 
1000) e outra na comunidade riozinho das arraias, no município de Novo 
Progresso - Pa, conforme contrato de repasse nº 875342/2018/ME/caiXa, 
celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela caixa Econômica 
federal, e o município de Novo Progresso/Pa. adJUdico a proponente VS 
Serviços de locações Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf n.º 36.908.164/0001-69, com sede e administração à Travessa 
João Pessoa, nº 603, Bairro Bela Vista, município de itaituba - Pa, vence-
dora desse certame para o iTEM 049972 (Vila isol) com valor global de r$ 
489.279,37 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e nove 
reais e trinta e sete centavos), e a proponente W.r.P. Marques Eireli, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf n.º 22.814.959/0001-
01, com sede e administração à avenida Governador fernando Guilhon, 
nº 190, Bairro comércio, município de itaituba - Pa, vencedora desse cer-
tame para o iTEM 049973 (riozinho das arraias) com valor global de r$ 
489.583,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e 
três reais), nos termos da aTa de Sessão de julgamento, o seu objeto. 
HoMoloGo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 em 02/08/2021. con-
tratante: Município de Novo Progresso. contrato nº 0308001/2021/PMNP. 
contratada: W.r.P. Marques Eireli. Valor contratual: r$ 489.583,00 (qua-
trocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais). contrato 
nº 0308002/2021/PMNP. contratada: V S Serviços de locações Eireli. Valor 
contratual: r$ 489.279,37 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e 
setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Prazo de Execução: 03 (três) 
meses, a contar da ordem de serviço. Vigência contratual: 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da assinatura contratual. Gelson luiz dill - Prefeito.
*esta publicação deixou de circular na edição do dia 10/08/2021, 
por problemas técnicos.

Protocolo: 690805

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de aNULaÇÃo. a Prefeitura Municipal de ourém através do Sr. 
francisco roberto Uchôa cruz Prefeito Municipal, no uso de suas atribui-
ções, resolve aNUlar a Tomada de Preços nº 03/2021-cPl-PMo, reco-
nhecendo e decretando a invalidação dos atos já realizados, com base no 
art. 49 da lei federal nº 8.666/93, art. 53 da lei nº 9.784/99, diante da 
necessidade de adequação do Edital para repetição do certame licitatório, 
em caráter de urgência, conforme decisão nos autos.

Protocolo: 690806

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - PrEGÃo PrESENcial n° 9/2021-00033. objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra do 
tipo auxiliares de topografia, que fazem a operacionalização das atividades 
desenvolvidas pela Secretaria de infraestrutura (SEMiNfra) no que tange 
aos serviços de levantamento topográficos. Data de Abertura: 31/08/2021 
as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada de segunda a sexta-
feira, de 8h às 12h e das 14h as 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Pa-
ragominas/Pa, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 11/08/2021. 
diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. PorTaria N° 002/2021-GPP.
aViso de LicitaÇÃo - PrEGÃo PrESENcial n° 9/2021-00035. objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra de 
carpinteiro, pedreiro, pintor e auxiliar/servente de obras. data de aber-
tura: 26/08/2021 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada 
de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 14h as 18h, na sede da 
Prefeitura Municipal de Paragominas/Pa, sito na rua do contorno, 1212 - 
centro. Pgm: 11/08/2021. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. PorTaria 
N° 002/2021-GPP.

Protocolo: 690807

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de ProrroGaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 053/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 8/2021-053PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Municipal de obras, mediante o (a) Pregoeiro (a) devidamente designado 
(a), torna público que fica prorrogada a abertura da licitação na modali-
dade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio www.compras-
net.gov.br, para rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE TaPa BUracoS/rEcUPEraÇÃo dE 
ViaS NaS rUaS E aVENidaS doS BairoS do MUNiciPio dE ParaUaPE-
BaS, ESTado do Pará, para ás 11:00 horas do dia 24 de agosto de 2021, 
em razão de alteração no respectivo edital.
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, 10 de agosto de 2021.
lEo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 690604
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2021-03ProSaP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/UNidadE EXEc. do ProJE-
To - UEP do ProGraMa MUN. dE SaNEaM. aMBiENTal, Macrod., rE-
cUP. dE iGaraPES E MarGENS do rio ParaUaPEBaS - ProSaP, median-
te a comissão Especial de licitação devidamente designada por meio do 
decreto nº 1040/2020, torna público que às  10:00 horas, do dia 13 de 
setembro de 2021, fará realizar licitação na modalidade ToMada dE PrE-
ÇoS, do tipo Técnica e Preço, executado sob o regime de Empreitada por 
Preço Global, para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a 
ElaBoraÇÃo dE ESTUdoS E ProJEToS dE Macro E MicrodrENaGEM, 
do SiSTEMa Viário, dE UrBaNiZaÇÃo E PaiSaGiSMo, dE ilUMiNaÇÃo 
PÚBlica E dE rEaSSENTaMENTo Para o ProJETo dE iNfraESTrUTUra 
E SaNEaMENTo aMBiENTal do coMPlEXo VS-10, a SEr iMPlaNTado 
No 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 procedimento licitatório obedecerá aos dispostos na lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e  suas alterações posteriores, assim como nas demais 
normas vigentes aplicáveis ao caso.
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 https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdiciona-
do/sistema/geo-obras.
Parauapebas - Pa, 10 de agosto de 2021.
daniel Benguigui
coordenador Executivo UEP – ProSaP
decreto nº 1256/2019

Protocolo: 690379
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 041/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 8/2021-041PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Produção rural, mediante o Pregoeiro devidamente designa-
do, torna público que às 09:00 horas do dia 24 de agosto de 2021, fará 
realizar licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, 
pelo sitio www.comprasnet.gov.br, registro de preços para contratação de 
empresa especializada para aquisição de peças GEMUiNaS e realização de 
serviço de conserto, reparo e manutenção de tratores e implementos agrí-
colas, no Município de Parauapebas, estado do Pará, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da central 
de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bair-
ro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPEBaS - Pa, 10 de agosto de 2021.
lEo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 690380
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: SElEÇÃo dE coNSUl-
Tor iNdiVidUal Nº 001/2021ProSaP. objeto: contratação de consultor 
especializado na área de engenharia, projetos e obras de infraestrutura 
urbana e políticas de aquisições de organismos internacionais para apoio à 
coordenação da Unidade Executora do Programa – UEP/ProSaP, no muni-
cípio de Parauapebas, Estado do Pará. consultor selecionado: Sr. amilton 
freire de araújo, com o valor total de r$ 322.796,45 (trezentos e vinte 
e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centa-
vos), conforme julgamento anexado aos autos. Homologada a licitação 
conforme GN-2350 – Políticas para seleção e contratação de consultorias 
do Banco interamericano de desenvolvimento – Bid, em 09 de agosto de 
2021 pelo ordenador de despesas, coordenador da UEP do ProSaP, Sr. 
daniel Benguigui.
ParaUaPEBaS - Pa, 09 de agosto de 2021
daYToN NEVES PErEira
Presidente comissão Especial de licitação
dec. PMP nº 1040/2020

Protocolo: 690655
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de coNtrato
coNTraTo Nº 20210201
oriGEM iNEXiGiBilidadE Nº 6/2021-02SEMSa
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE SaUdE
coNTraTada(o) f. a. lEMoS & cia lTda
oBJETo contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
complementares de assistência Médico Hospitalar e ambulatório, para 
atendimento de emergência/urgência, em regime de 24 horas diárias, pré
-hospitalares ou de reabilitação especializados em: oftalmologista, otorri-
nolaringologia e fonoaudiologia, conforme tabela SUS, a serem prestados 
aos indivíduos que deles necessitem, assistidos pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Parauapebas, Estado do Pará
Valor ToTal r$ 348.389,04 (trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e 
oitenta e nove reais e quatro centavos)
ViGÊNcia 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de assinatura pelas 
partes
daTa da EMiSSÃo 19 de abril de 2021

Protocolo: 690695

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicado
ProcESSo liciTaTÓrio N°066/2021
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 047/2021/SrP/PMSa
objeto: contratação de empresa especializada para futura e eventual aqui-
sição de areia e Brita para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de obras e Serviços Públicos do Município de Santana do araguaia - Pá.  
Nova data de abertura no dia 24/08/2021 ás 12:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsara-
guaia.pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, 
TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e 
na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 690811

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica N° 001/2021 - seMiNFra
objeto: Pavimentação e recapeamento asfáltico de Vias Urbanas em di-
versos Bairros - Quarta Etapa, com implantação de Meio fio e calçada, 
drenagem. Programa finisa. Nesta cidade de Santarém - Pará. data da 
abertura: 10 de Setembro de 2021. Horário: 10:00 h. local: Sala de licita-
ção (Nlcc) SEMiNfra. o edital poderá ser retirado do site da PMS - www.
santarem.pa.gov.br. documentação técnica poderão ser obtidos na SEMiN-
fra/Nlcc, no horário de 9:00 h às 12:00h. informações e esclarecimentos 
através do e-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br.
Santarém (Pa), 10 de agosto de 2021.
ana flávia lopes ferreira
Presidente da comissão

Protocolo: 690808

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 114/2021
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º.Nomear as servidorasabaixo designadascomo fiscais do contrato 
oriundo da adesão de ata de registro de Preço 004/2021-SEMSa que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de publicações de avisos de licitação, extratos de contratos, ho-
mologações outros que fazem necessários nas imprensas oficiais e jornais 
de grande circulação, tendo como órgão gerenciador a prefeitura municipal 
de castanhal/Pa. Titular - Josilene Pereira lima - Matrícula: 89402, cPf 
nº 019.401.852-03 e rG 9251372-Servidora/SEMSa. Suplente - Marcia 
rochelli Santos de Sousa - Matrícula: 71696, cPf nº 774.425.802-97e rG 
4414465 -Servidora/SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gadas todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se 
ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 10 de agosto de 2021. Vânia Maria 
azevedo Portela - Secretaria Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - 
GaP/PMS de 22/03/2021.
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de HoMoLoGaÇÃo. cHaMada PÚBlica Nº 002/2021-SEMSa. a 
Secretaria Municipal de Saúde resolve: HoMoloGar a chamada Publica 
nº 002/2021, Processo administrativo nº 060/2021.  Homologo como dE-
SErTa a cHaMada PÚBlica N.º 002/2021, com fulcro no que preceitua a 
lei federal nº 8.666/93, por razões de ausência de interessados, conforme 
exarado nos autos do ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 060/2021. Proce-
da-se nos termos da legislação pertinente. Vânia Maria azevedo Portela - 
Secretária Municipal de Saúde/decreto n° 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 690809

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

eXtrato de rePUBLicaÇÃo do editaL do coNcUrso PÚBLico 
editaL Nº 001/2020.
o MUNicÍPio dE SaNTárÉM NoVo, Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, em conformidade com os dispositivos da constituição federal vi-
gente, bem como o disposto na lei orgânica do Município de Santarém 
Novo, TorNa PÚBlica a rEPUBlicaÇÃo do Edital com as alterações pro-
venientes do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da 
Educação Básica da rede Pública de Ensino, bem como o Plano de cargos 
de cargos e remuneração dos Servidores Municipais de Santarém Novo 
para a realização de concurso Público de Provas e Provas de Títulos desti-
nado ao provimento de 158 (cento e cinquenta e oito) vagas para cargos 
efetivos, proveniente de vagas atualmente existentes no Quadro Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, sob o regime estatutário, a 
ser regido pela lei orgânica do Município de Santarém Novo. o certa-
me realizar-se-á sob a responsabilidade do iNSTiTUTo BEZErra NElSoN 
lTda, cNPJ.: 08.197.465/0001-96, doravante denominada de organiza-
dora do Processo, obedecidas às normas deste Edital. os cargos objeto 
do concurso Público, os requisitos mínimos/escolaridade, número de va-
gas imediatas, jornada de trabalho e o vencimento base são estabelecidos 
no capítulo ii do Edital. a inscrição no presente concurso público implica 
o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, 
sob nenhuma hipótese. o período de inscrição será 16 de agosto de 2021 
a 16 de setembro de 2021. a prova objetiva será aplicada no dia 17 de 
outubro de 2021. o valor da taxa de inscrição será de: Nível fundamental: 
r$ 50,00 (cinquenta reais); Nível Médio completo r$ 62,50 (sessenta e 
dois reais e cinquenta centavos); Nível Superior r$ 75,00 (setenta e cinco 
reais). a importância recolhida relativa à taxa de inscrição não será devol-
vida em hipótese alguma, exceto em caso de cancelamento do concurso 
Público, como na hipótese de pagamento em duplicidade ou extemporâneo 
(descontando-se o valor referente às tarifas bancárias), ou conforme con-
veniência da administração sendo publicado no endereço eletrônico da or-
ganizadora comunicado determinando os procedimentos e prazos para so-
licitação da devolução nesses casos. o concurso terá validade de 02 (dois) 
anos, contados da data da homologação de seu resultado, prorrogável por 
até 02 (dois) anos, através de ato do chefe do poder executivo municipal. 
Quanto aos cargos, remuneração, atribuições dos cargos e inscrição, bem 
como maiores informações, consultar o edital completo publicado no site 
da organizadora https://institutovicentenelson.com.br/ e no site de Prefei-
tura Municipal https://santaremnovo.pa.gov.br/
Thiago reis Pimentel
Prefeito Municipal de Santarém Novo

Protocolo: 690810



118  diário oficial Nº 34.666 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo. a Prefeitura Municipal de são Miguel 
do Guamá. resolve homologar em favor das Empresas: Peg Pag co-
mercio de alimentos Eireli, cNPJ: 04.470.529/0001-20, valor total de 
595.575,78 (quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais e setenta e oito centavos), empresa P.G lima com Eireli, cNPJ 
23.493.764/0001-61, valor total de r$ 126.664,90 referente ao PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 010/2021, Processo administrativo Nº 00000110/21 
que tem por objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de 
Materiais de limpeza e Higienização, objetivando atender as necessidades 
das Secretarias e Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/Pa. data 
da Homologação 09/08/2021.
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homo-
logar em favor das Empresas: Mais Brasil construtora Eireli, cNPJ: 
26.916.786/0001-85 valor total de r$ 4.406.667,16 (quatro milhões, qua-
trocentos e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centa-
vos), empresa BM locaçoes Eireli, cNPJ 20.548.634/0001-90, valor total 
de r$ 107.988,00 (cento e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais) 
referente ao Pregão Eletrônico SrP Nº 027/2021, Processo administrativo 
nº 00000112/21 que tem por objeto: registro de Preços Para futura e 
Eventual contratação de Empresa objetivando a Prestação em Serviço de 
locação de Máquinas Pesadas e caminhões, incluindo operador/Motorista 
Para Manutenção de Vias, limpeza de canais, recolhimento de Entulhos e 
diversos Serviços no Município de São Miguel do Guamá. data da Homo-
logação 10/08/2021. Eduardo Sampaio Gomes leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 690812

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de seNador JosÉ PorFÍrio
aViso de resULtado de LicitaÇÃo
o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo através do Pregoeiro e Equipe 
de apoio do município de Senador José Porfírio, torna público o resultado 
do Processo licitatório Modalidade Pregão Presencial SrP nº. 023/2021, 
realizado no dia 04/08/2021 às 09:00 horas, tendo como vencedora dos 
itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 
20, valor total de r$ 4.615.237,44 (quatro milhões, seiscentos e quin-
ze mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) a 
empresa: SaMPaio TraNSPorTE  E  coNSTrUÇÕES  EirEli;  c.N.P.J. nº 
13.173.585/0001-93; oBJETo: registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar 
com condutores Habilitados, para o transporte de alunos da rede Pública 
Municipal do município de Senador José Porfírio/Pa.
Senador José Porfírio-Pa, 04 de agosto de 2021.
o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo através do Pregoeiro e Equipe de 
apoio do município de Senador José Porfírio, torna público o resultado do 
Processo licitatório Modalidade Pregão Presencial SrP nº. 024/2021, rea-
lizado no dia 04/08/2021 às 14:00 horas, tendo como vencedora dos itens 
01,02,03 e 04, valor total de r$ 1.495.992,96 (um milhão, quatrocentos 
e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis 
centavos) a empresa: SaMPaio TraNSPorTE  E  coNSTrUÇÕES  EirEli;  
c.N.P.J. nº 13.173.585/0001-93; oBJETo: registro de Preços para futura e 
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte 
Escolar com condutores Habilitados, para o transporte de alunos da rede 
Pública Estadual do município de Senador José Porfírio/Pa.
Senador José Porfírio-Pa, 04 de agosto de 2021.
Kleber dos anjos de Sousa
Pregoeiro.

Protocolo: 690813
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de seNador JosÉ PorFÍrio
aViso de HoMoLoGaÇÃo
o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, através da Sr.ª Samiriam San-
tana Bitencourt, com base nas leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e legisla-
ções correlatas, após constatar a regularidade dos atos procedimentais, 
homologou a adjudicação referente ao PrEGÃo PrESENcial SrP N°. 
023/2021, do tipo MENor PrEÇo Por iTEM, tendo como favorecidas as 
empresas: SaMPaio TraNSPorTE  E  coNSTrUÇÕES  EirEli;  c.N.P.J. 
nº 13.173.585/0001-93 vencedora do lote único, com valor total de r$ 
4.615.237,44 (quatro milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e trinta 
e sete reais e quarenta e quatro centavos), cujo objeto e o registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de Transporte Escolar com condutores Habilitados, para o trans-
porte de alunos da rede Pública Municipal do município de Senador José 
Porfírio/Pa.
Senador José Porfírio/Pa, 05 de agosto de 2021.
o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, através da Sr.ª Samiriam San-
tana Bitencourt, com base nas leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e legisla-
ções correlatas, após constatar a regularidade dos atos procedimentais, 
homologou a adjudicação referente ao PrEGÃo PrESENcial SrP N°. 
024/2021, do tipo MENor PrEÇo Por iTEM, tendo como favorecidas as 
empresas: SaMPaio TraNSPorTE  E  coNSTrUÇÕES  EirEli;  c.N.P.J. 

nº 13.173.585/0001-93 vencedora do lote único, com valor total de r$ 
1.495.992,96 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos 
e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), cujo objeto e o registro 
de Preços para futura e eventual contratação de empresa para presta-
ção de serviços de Transporte Escolar com condutores Habilitados, para 
o transporte de alunos da rede Pública Estadual do município de Senador 
José Porfírio/Pa.
Senador José Porfírio/Pa, 05 de agosto de 2021.
Samiriam Santana Bitencourt
Secretaria Municipal

Protocolo: 690814

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210205
oriUNda do PrEGÃo ElETroNico Nº. 032/2021PMT-PE-SrP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo-Pa, cNPJ: 
10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE laVaGEM dE VEÍcUloS lEVES, 
UlTiliTarioS E MaQUiNaS PESadaS, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS.
coNTraTada: J r SilVa SErViÇoS dE TErraPlENaGEM & locaÇÃo 
dE MaQUiNaS, cNPJ: 21.564.259/0001-35 com o valor global de r$ 
228.850,00(duzentos e Vinte e oito Mil, oitocentos e cinquenta reais).
data da assinatura: 09/08/2021, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 09 de agosto de 2021, celso cirilo dos Santos, Presidente da 
cPl.

Protocolo: 690815

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato
contrato nº 20219120; oriGEM: Pregão Presencial 9/2021-00027; 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; 
coNTraTada: iNforPriNT coM. dE MaT. dE iNforMáTica lTda ME; 
Valor ToTal r$ - 478.861,31 (Quatrocentos e Setenta e oito Mil oitocen-
tos e Sessenta e Um reais e Trinta e Um centavos).; oBJETo: aquisição 
de material de expediente para suprir a demanda do fundo de desenv. da 
Educação Básica - fUNdEB; ViGÊNcia: 09/08/2021 á 31/12/2021

Protocolo: 690816

eMPresariaL
.

isaÍas siLVa caMPos
cPf 356.242.132-04
Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Santo antônio do Tauá a licença de atividade rural - lar (atividade: agri-
cultura, culturas de ciclo longo) para o Sítio rei davi, situado à rod. Pa 
140, Km 13, Zona rural, Santo antônio do Tauá-Pa.

Protocolo: 690786
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 070/2021
o sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através 
da comissão central de licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de software (SaaS - Software as a Service) para gestão 
de recrutamento e seleção de pessoas, a fim de prover o gerenciamento 
dos processos seletivos realizados pelas entidades SESi-dr/Pa e SENai-
dr/Pa em atendimento as necessidades do SESi-dr/Pa e SENai-dr/Pa, 
conforme Edital e anexo i
aBErTUra: 30 de agosto de 2021.
local da aBErTUra: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/
Belém do Pará.
Horário da aBErTUra: 10:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda
Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - http://
fiepa.org.br/
Belém (Pa), 11 de agosto de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 690787
associaÇÃo das MULHeres do areia ii, inscrita no cNPJ 
13.099.678/0001-15, torna público que solicitou junto a SEMaMT/Trai-
rÃo, sob Prot nº 094/2021, licença de instalação - li para atividade ins-
talação de Galpão para atividade de fabricação de Móveis com predomi-
nância em Madeira, em Trairão/Pa.

Protocolo: 690789
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iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador, credenciado pelo o 
Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - Ensino Médio na Mo-
dalidade Educação de Jovens e adultos a distância, código do iNEP Nº 
15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida escolar 
dos alunos concluintes do Ensino Médio, EJa do ano de 2021:
abraão Welberlleysk Tavares dias; adão Vitorino de oliveira; adnilson Ber-
nardo dos Santos; adriana cristina rodrigues; adriel Novais rodrigues; 
adrielle cristina de Paula; alessandra dos Santos; alessandro agostini; 
alessandro da Silva; alex Martins de andrade; alex ronald Torres Veronez; 
alexandre denis favrin; alexandre Henrique Gomes coutinho; alexandre 
Joaquim Bernardo da Silva; alexsander franco Honorio; alisson Wesley 
de lima; altay frança Martins; amanda Seixas de carvalho charles; ana 
Maria da Silva; ana Silvia Pereira Souza; anderson rogerio Pires; andre 
carlos de oliveira Gomes; andre luiz Sodré ramos; andreia de Paula Bra-
sil Vieira; antonio José oliveira da Silva; arnold Gaston Meveng; Benedito 
celso Soares; Bruno Pereira cordeiro; Bruno Tadeu Gomes Bezerra; Bryan 
christopher Volpi; carleandra alves da Silva; carlos alberto cheracomo; 
carlos Eduardo francisco da Silva; carlos Paula de aguiar; chadia assalin 
Bet; claudinei Teodoro arruda; claudio de oliveira filho; clovis reinaldo 
Zanellato; crevensom da Silva adorno; daniel Gonçalves da Silva; daniel 
Washington Santos Souza; daniela da Silva Santiago; delamare Neves 
Silveira Junior; denis almeida Benedito; denis Manoel do Nascimento; de-
nise Patricia de Paula Martins; denver Souza da Silva; deny clayton de 
almeida; diego Tourounoglou cardoso; diogo Baleeiro oliveira de Sou-
za; diogo Eugenio da Silva Monteiro; dionatan rodrigues da Silva; Eder 
Nei luiz Martins; Edione alves Gomes; Edival Marcelino Gomes; Edjelma 
Ventura Machado; Ednardo Jefferson Ferreira; Edvan Conceição De Jesus 
Santos; Edvan Maciel dos Santos; Eizyl Paladini camarão; Elias aparecido 
de lima; Elias fábio Paixão; Elizabeth rodrigues Vaz; Erani de oliveira dal 
ava; Erialdo dos Santos Gonçalves; Everton diogo da Silva Martins; fabia-
ne Pinto Souza; fabiano da Silva ribeiro; fabio ribeiro Bandoni; fabiula 
Bueno dos Santos; faylla de Jesus Viana; fernando Bargas dos Santos; 
fernando dos Santos artea; fernando Pereira Scottiere; fernando Vieira 
de assis; francisco Bruno da Silva Gomes; francisco Santana Medeiros; 
francismar da Silva; francivan Jose do Nascimento; francyeila Batista de 
Souza; frank ramos Vaz; Gabriel de Souza Sedano; Gabriel Jorge Silvano; 
Gabriela Mendes alves Prisco; Gabriella inês de oliveira corrêa; Genivaldo 
Possidonio de Espindola; Gerson Pereira da Silva; Giliard da Silva; Gilvania 
Batista ferreira; iacy roberta Machado Pereira Neves; iana Paula Silva de 
Souza; igor Barreto cunha; ingrid alves da Silva leite; izabela ferreira 
dos Santos; Jaci de lourdes da Silva; Jacir andre de Souza; Jadenilton 
Souza Pereira; Jean rafael ferreira Tavares; Jeferson Giovani francisco; 
Jessica rangel da Silva; Jhony carlos rosa; Joao antonio de Moura fer-
reira; João Marcos Silva de freitas; João Vitor Zambotti; Joaquim Montei-
ro Neto; Jônatas rafael corrêa; Jonatha lemos Napoleao; José aparecido 
Moraes; José arisvaldo de Sousa E Silva; Jose luiz Brandão; Jose Naidio 
Mangueira de araujo; José Neves de oliveira; José osvaldo da Silva; Jozi 
Vilela de Souza; Jucleide Paranan Barbosa; Jussara Paranan Barbosa; Ka-
roline Schwonke Barrios; Kevenjohn ruan da Silva Peixoto; Kezia de oli-
veira ferreira; leilislaine de Portugal Pereira; leo dalla Torre Hammerat 
de araujo; lorena Garrido Peres; louis Jeune Estiverne; louriana ferreira 
Moreira; luana Urbano de carvalho; lucas oliveira de Souza; lucilene 
Pereira Menezes; lucimara Vicentim Pedro; lucinéia araujo dos Santos; 
Marcela Sousa dos anjos; Marcelo antônio ribeiro; Marcia costa caetano; 
Marcia Santos da cruz; Marco antonio ferreira; Marcos Henrique ferreira 
de carvalho; Marcos richard Barroso ferreira; Marcos Vinicius de oliveira 
lucena; Margarete Galdino; Maria aureliana do amaral oliveira; Maria das 
Graças Silva Santos; Mario americo Boschetti; Matheus carlos Silva; Ma-
xuel conceição dos Santos; Maycon alves de oliveira; Micaele dos anjos; 
Michael da Silva Santos; Moisés lopes; Muryllo Yan correia furtado; Nair 
Maria ferreira; Nalison Victoriano da Silva; Natalia Sampaio de oliveira; 
Neide rosa crispim; osmar de andrade Vieira; otavio Henrique Souza 
dos Santos; Patricia de abreu Silva; Paulo donizete de oliveira; Paulo 
roberto cordeiro; Pedro Volpe Mariano; rafael felipe Nascimento da Silva; 
rafael fernando Soares Macedo; reginaldo de Jesus lopes; renan Nunes 
Pereira; renária oliveira Teixeira; renata dutra Santos; robson reis de 
Paula; ronaldo leite de Mendonça; ronoaldo durigon dos Santos; rosa 
Maria crispim; rosiane Maria da Silva; rosivaldo luiz Jacon; ruth Gomes 
de assis; Santa alves cristino; Sheila de oliveira camargo; Silvana apa-
recida Batista Silva; Silvia Maria Mendes do Nascimento; Simone arcenio 
de campos; Simone Bezerra da Silva; Simone conceição de Jesus; Suéle 
cristina de carvalho; Susana costa de Jesus; Suzy alves de castro Mo-
reira; Tales luan da Silva Sarge ferreira; Tayna Mendes da Silva; Thalyta 
Marques Mangueira de araujo; Thiago alves Moura; Thiago Bonfanti da 
Silva; Thiago Maciel Martins; Valdinei de aloisio Moreira; Valk Miriane da 
Silva; Valmir aparecido Guimarães; Vanessa aparecida Sturion Trindade; 
Vanessa azevedo dos Santos; Vinícius felipe de Paulo; Vinicius Mori da 
Silva; Vitor ribeiro Silva; Wanderson Henrique camargo Nascimento; Wen-
derson alves da Silva; Wilson Pereira de Souza Junior; Ysena Jean.

Protocolo: 690790
a empresa aMaZÔNia coMÉrcio e rePreseNtaÇÃo de ProdU-
tos eM GeraL - Ltda/eL sHadaY, cNPJ: 05.034.088/0001-86, torna 
público que recebeu da SEMa - TUcUrUÍ/Pa, a licença de operação n° 
063/2021, para a realização da atividade de: comércio varejista de artigos 
médicos e ortopédicos.

Protocolo: 690791
Partners air serviços e comércio de Produtos de Petróleo Ltda cNPJ 
07.803.085/0010-86, localizado em Belém/Pa aeroporto Val de cans) pu-
blica que rEcEBEU da SEMaS/Pa a lo 12907/2021 para o Terminal de 
distribuição e revenda varejista e combustíveis.

Protocolo: 690792
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, a licença ambiental Prévia Nº l081421, para a 

atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88621-a), localizada na rua Ma-
ceió, N°38, águas lindas, ananindeua/Pa, através do requerimento códi-
go: r032521.

Protocolo: 690770
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ananindeua - SEMa, a licença ambiental de instalação Nº l082021, para 
a atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88689-a), localizada na rua 
Valdomiro de Souza, N°154, distrito industrial, ananindeua/Pa, através do 
requerimento código: r023021.

Protocolo: 690771
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, a licença ambiental Prévia Nº l081121, para a 
atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88689-a), localizada na rua Val-
domiro de Souza, N°154, distrito industrial, ananindeua/Pa, através do 
requerimento código: r023021.

Protocolo: 690773
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, a licença ambiental de instalação Nº l081921, 
para a atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88703-a), localizada no 
conj cidade Nova Vi, Travessa WE 70, N°362, coqueiro, ananindeua/Pa, 
através do requerimento código: r022921.

Protocolo: 690775
M. H. soares carNeiro coMercio, cNPJ nº. 14.379.161/0002-23, 
torna público que recebeu junto à SEMMa/STM, a licença de operação n°. 
65/2021, válida até 07/07/2025, para a atividade de comércio varejista de 
combustível para veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 690784
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, a licença ambiental Prévia Nº l081021, para a 
atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88703-a), localizada no conj ci-
dade Nova Vi, Travessa WE 70, N°362, coqueiro, ananindeua/Pa, através 
do requerimento código: r022921.

Protocolo: 690777
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ananindeua - SEMa, a licença ambiental de instalação Nº l081721, para a 
atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88704-a), localizada na rodovia 
Quarenta Horas, localidade 28 de agosto, PSG São francisco, N°15, co-
queiro, ananindeua/Pa, através do requerimento código: r032321.

Protocolo: 690779
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, a licença ambiental Prévia Nº l081321, para a 
atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88704-a), localizada na rodovia 
Quarenta Horas, localidade 28 de agosto, PSG São francisco, N°15, co-
queiro, ananindeua/Pa, através do requerimento código: r032321.

Protocolo: 690780
aMaZÔNia Metais e coMÉrcio eireLi, cNPJ n°. 10.779.193/0001-
84, torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, licença de operação 
sob o processo n°. 24821/2021, para desenvolver atividade de transporte 
de substâncias e produtos perigosos em geral, em Santarém-Pa.

Protocolo: 690738
A Amazon Reflorestadora Ind. e Com. de Madeiras Eireli, cNPJ: 
38.298.867/0001-48, localizada na rod. Pa 256, Km 11,5, n° 707 Bairro: 
andradina, cEP: 68.627-451, Paragominas/Pa torna público que requereu 
a emissão da licença de operação (lo) à atividade de desdobro de madeira 
em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem 
na Secretaria Municipal do Verde e do Meio ambiente - SEMMa/Pa.

Protocolo: 690734
M c de VascoNceLos castro, cNPJ nº. 40.447.729/0001-25, tor-
na público que requereu junto à SEMMaSTM, a licença de operação, sob 
processo n° 667/2021, para desenvolver atividade de extração de areia e 
seixo, fora de corpos hídricos, com beneficiamento associado, em Santa-
rém/Pa.

Protocolo: 690736
alunos concluintes do ensino médio eJa no sistema ead na ins-
tituição ceQP PoteNcia Master sob o  ParEcEr 303/2016 cEE/Pa 
- aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNScriÇÃo do inep 
N° 15168735. alunos concluíram em aGoSTo de 2021.
aGUila aNaSTacio dE MaToS 2alESSaNdro GoMES doS SaNToS 
3alEXaNdrE PErEira rocHa  4aliNE dE oliVEira araUJo 5aliSoN 
ricardo BErNardiNo 6aNdrEa dE caSTro liNS 7aNdrEa dE caS-
Tro liNS 8aNNa lUiSa BaNdEira cUNHa  9aParEcido doNiZETE 
da SilVa 10claUdiNEia BarBoSa 11criSlEY NoEMi loPES affoNSo 
12criSlEY NoEMi loPES affoNSo 13dEiB ZaN alVES da SilVa 14dUl-
cE PErEZ ViEira 15EVailÇo fraNciSco dE oliVEira JUNior 16EVa-
Nilda dE SoUZa SaNToS caMPoS 17faBio SilVa PirES 18faBio Sil-
Va PirES 19flaVia criSTiNa caMarGo 20fraNciSco da crUZ cEr-
QUEira 21GEraldo lUciNdo da rocHa 22GiZElY da SilVa oliVEira 
23GUilHErME MaGalHaES liMa coSTa 24Joao PaUlo da SilVa PENHa 
25JoÃo PaUlo dE aGUiar MENdES 26JoENE rodriGUES doS SaNToS 
SilVa  27JUliaNa caroliNE doS SaNToS 28JUVENal cEZar oliVEira 
SaNToS 29KEllY daNiEla dUarTE GoMES 30lEoNEl NaZarÉ da SilVa 
31lorENZo SErra aGaZZi 32lUcilENE rodriGUES SilVa 33MarcE-
lo oliVEira dE alMEida aNdradE 34MarcoS HENriQUE dE oliVEira  
35Maria clara doS SaNToS carValHo 36MaridarlaN caSaGraN-
dE 37MaYZa da SilVa SalES 38MicHElE aNdrEZa fErrEira fariaS 
39MillENY fEliSMiNa dE oliVEira HElriGUEl fErrEira 40SalETE 



120  diário oficial Nº 34.666 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021

JorGE alMEida 41STEfaNiE caMEra BraNdao do SaNToS  42THiaGo 
aNÍBal dE SoUZa 43THiaGo da rocHa SilVa 44TifaNi STEPHaNiE da 
coNcEiÇao SaNToS 45UESlEi dE oliVEira ValENÇa 46VaNESSa Bar-
rETo da SilVa 47WESllEY MaTHEUS PErEira SoEiro BorGES

Protocolo: 690742
a empresa traNsMissora aMaPar sPe s.a. cNPJ 32.668.008/0001-
17, torna público que requereu ao instituto Brasileiro do Meio ambiente e 
dos recursos Naturais renováveis - iBaMa, a licença de operação para 
a ampliação das Subestações de Jurupari e laranjal do Jari, localizadas 
respectivamente nos municípios de almeirim no estado do Pará e laranjal 
do Jari no estado do amapá.

Protocolo: 690739
carGiLL aGrÍcoLo s/a - cNPJ nº 60.498.706/0335- 94, localizada 
na av. cuiabá, lote 04, s/n- município de Santarém, torna público que 
recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS/Pa, a l.o nº 12762/2021 válida até 22/07/2026 para atividade 
0453-1 - Transbordo de mercadorias/produtos ao largo, com uso do con-
junto balsa/guindaste (MHc) ou guindaste do navio (pau de carga).

Protocolo: 690728
MUNdo Verde eMPreeNdiMeNtos sUsteNtaVeis de Madeira 
Ltda, cNPJ nº: 10.398.567/0001-11, localizado no município de Santa-
rém/Pa, torna público que requereu da SEMaS/Pa, o pedido de renovação 
da licença de operação nº 12002/2019, para a atividade de instalação 
Portuária de Pequeno Porte, instalação portuária de turismo, trapiche, an-
coradouro, rampa de acesso.

Protocolo: 690729
a empresa FM Lima industria de couros com cNPJ nº 37.297.825/0001-
20 torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Marabá/Pa, a renovação da licença de operação, para as atividades de 
Secagem e Salda de peles e couro.

Protocolo: 690730
aGroPecUÁria aLterosa s/a, cNPJ/Mf: 05.363.767/0001-07. Nire: 
15300014581. EXTraTo da aTa dE aSSEMBlÉia GEral ordiNária EM 
15/07/2021. Às 09:00 h do dia 15/07/2021, em sua sede social localizada 
a rodovia Pa-125, Km 204, 22 km a esquerda, zona rural em Paragominas 
(Pa), os acionistas representando a totalidade do capital Social. dispen-
sada a convocação, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º da lei nº 
6.404/76. ordEM do dia: ordinária: 1) Matéria do que trata o artigo 132 
da lei 6.404/76, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 
MESa: Presidida por JoÃo alBErTo alVES dE fariaS - diretor presidente, 
secretariado por luiz carlos de almeida e Silva. dEliBEraÇÕES aPro-
VadaS: 1) ordinária: aprovação do relatório da administração, Balan-
ços Patrimoniais e demais demonstrações financeiras e Notas Explicativas 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020. a administração 
esclarece que os documentos de que trata o art. 133 da lei 6.404/76 
do exercício social acima descrito, deixaram de ser publicados conforme 
preceitua a legislação vigente por ser companhia fechada com menos de 
20 (vinte) acionistas e patrimônio líquido inferior a r$ 1.000.000,00 (Um 
milhão de Reais). Suas demonstrações financeiras foram dispensadas de 
publicação por estarem arquivadas na JUcEPa sob o número 219928193 
em 08/07/2021. ParEcEr do coNSElHo fiScal: É de funcionamento 
não permanente e os acionistas não o apresentaram nesta assembleia, na 
forma do artigo 161 da lei nº 6.404/76. ENcErraMENTo: a reunião foi 
suspensa para lavratura desta aTa que lida, foi aprovada e assinada pelos 
acionistas presentes e arquivada digitalmente na JUcEPa em 20/07/2021 
sob o número 20000722961.

Protocolo: 690731
rede Âncora Pa importadora, exportadora e distribuidora de auto 
Peças s.a.
cNPJ/Mf nº 08.707.651/0001-28
Edital de convocação - assembleia Geral ordinária e Extraordinária
a rede Âncora Pa importadora, Exportadora e distribuidora de auto Peças 
S.a., pelo seu diretor administrativo, convoca todos os Senhores acionis-
tas, para participarem da assembleia Geral ordinária e Extraordinária, que 
será realizada de forma presencial, no dia 18 de agosto de 2021, no Hotel 
Holiday inn Express Belém ananindeua, localizado na Br 316, Km 01, S/N, 
Guanabara, no município de ananindeua/Pa, cEP 67130-000,às 14:00 ho-
ras em primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e última con-
vocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) aprovação 
das contas do exercício encerrado em 2019; 2) aprovação das contas do 
exercício encerrado em 2020; 3) Rerratificação do quadro consolidado de 
acionistas; 4) Rerratificação do capital social, com eventual alteração do 
estatuto social; 5) alteração do estatuto social para inclusão do cargo de 
representante estadual; 6) Eleger os diretores e o representante estadual 
para o biênio 2022/2023 e 7) outros assuntos de interesse da companhia. 
ananindeua/Pa, 5 de agosto de 2021. (a) José Milton da Silva - diretor 
administrativo.

Protocolo: 690732
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210197
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 026/2021fMS-PE-SrP
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, cNPJ: 14.910.511/0001-55.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coNfEcÇÃo dE UNiforMES, 
caMiSaS, coNJUNToS cirUrGicoS E lENÇÕES HoSPiTalarES dESTi-
NadoS a aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE.
coNTraTada: GHc UNiforMES ProfiSSioNaiS lTda, com o valor total 
de r$ 10.789,00(dez Mil, Setecentos e oitenta e Nove reais).
coNTraTada: SilVENiNa UNiforMES lTda, com o valor total de r$ 
9.994,00(Nove Mil, Novecentos e Noventa e Quatro reais).
coNTraTada: JESSica lorENa cUNHa SilVa, com o valor total de r$ 
59.786,00(cinquenta e Nove Mil, Setecentos e oitenta e Seis reais).
data da assinatura: 03/08/2021, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 03 de agosto de 2021, celso cirilo dos Santos, Presidente da cPl.

Protocolo: 690745

associação dos serv. do Banco central - asBac Belém
cNPJ nº 02.540815/0001-99
editaL de coNVocaÇÃo
asseMBLÉia GeraL ordiNÁria
eLeiÇÕes Gerais eLetrÔNicas
fica convocada a assembleia Geral ordinária dos sócios efetivos com direi-
to a voto, por intermédio de plataforma digital, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
i) Eleição dos membros do conselho de administração e conselho fiscal 
para o triênio 2022/2024.
a assembleia será instalada no dia 20 de outubro de 2021 em 1ª chamada 
as 8:00h e, caso não atinja o quórum necessário de 1/3 dos associados, 
ficará aberta em sessão permanente, transferindo-se sua instalação para 
o dia 21 de outubro de 2021, a partir das 8:00h, em 2ª e derradeira con-
vocação, encerrando-se às 17:00h, na plataforma digital da XVote Sistema 
de Eleição interativa, com acesso via link “https://asbacbelem.sei.votacao.
online”, também nas páginas www.fenasbac.com.br e www.asbacbelem.
com.br. caso necessário ii turno, a assembleia será instalada dias 28 e 29 
de outubro de 2021, em primeira e segunda convocação respectivamente, 
na mesma plataforma e nos mesmos horários do i turno.
o processo eleitoral se regerá pelos dispositivos estatutários, regimento 
interno e regulamento próprio, disponíveis aos interessados na secretaria 
administrativa da asbac e por meios digitais, em seus canais de comuni-
cação social, a partir desta data, até 15/09/2021, quando se encerram as 
inscrições de candidaturas.
Belém, 4 de agosto de 2021.
Pedro Paulo Soares rosa
Presidente do conselho de administração

Protocolo: 690744
aViso de cHaMaMeNto PÚBLico credeNciaMeNto 003/2021
o fundo de Saúde do Município de Tomé açu, torna público que fará reali-
zar na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, na Sede 
da Prefeitura Municipal de Tomé açu, na Praça Três Poderes nº 738, Bair-
ro: centro, Tomé açu/Pa: chamamento Público para credenciamento nº 
003/2021, o período para recebimento das propostas será de 11/08/2021 
até o dia 25/08/2020 das 08:00 às 14:00 horas. objeto: crEdENciaMEN-
To dE EMPrESaS PrESTadoraS dE SErViÇoS dE EXaMES laBoraTo-
riaiS Para aTENdEr oS USUárioS do SUS do MUNicÍPio dE ToMÉ 
aÇU , nos termos e condições do Edital e seus anexos, de acordo com as 
diretrizes do SUS, em conformidade com a lei federal nº 8.666/93, lei 
federal nº 8.080/90 e demais legislações pertinentes. retirada do Edital 
através do site oficial da Prefeitura Municipal de Tomé Açu (https://www.
prefeituratomeacu.pa.gov.br/), e junto ao Mural dos Jurisdicionados do 
Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará (https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes ).
alZira liNo SoarES oliVEira
Secretaria Municipal de Saúde de Tomé açu

Protocolo: 690750
Posto You Vip Ltda, cNPJ: 10.606.112/0001-44, localizado a avenida 
Muniz lopes, 01B, Bairro conquista, torna publico que recebeu da SEMaSa 
Breu Branco, a concessão da licença de operação n° 033/2020 com vali-
dada ate 12/08/2021 e está requerendo a sua renovação, permanecendo 
com a atividade de Posto revendedor / Posto de abastecimento.

Protocolo: 690751
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, a licença ambiental Prévia Nº l081221, para a 
atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88618-a), localizada na alame-
da Esmeralda, N°5a, coqueiro, ananindeua/Pa, através do requerimento 
código: r032421.

Protocolo: 690766
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, a licença ambiental de instalação Nº l081821, 
para a atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88621-a), localizada na 
rua Maceió, N°38, águas lindas, ananindeua/Pa, através do requerimen-
to código: r032521.

Protocolo: 690768
eco BrasiL FLorestaL eireLi - ePP - cNPJ 10.435.860/0001-01, 
torna público que solicitou a SEMMa a renovação da licença de operação 
nº 051/2020, sob. Protocolo 0052/2021, ativ. instalações portuárias/Porto 
de apoio, Stª Barbara/Pa.

Protocolo: 690759
o sr. Gilson de oliveira Brandão, brasileiro, casado, engenheiro agrô-
nomo, portador do rG nº 4341798 Pc/Pa e cPf 725.630.872-87, detentor 
dos imóveis lote 18, 19 e 20 da Gleba 86, localizada no município de 
Uruará, tornar público que protocolou junto à Secretaria Municipal de Meio 
ambiente de Uruará, SEMMa, a Solicitação de autorização de supressão de 
vegetação secundária sob o Processo nº 160/2020-5.

Protocolo: 690760
Posto cristo rei eireli, cNPJ: 28.599.646/0001-56, localizado a avenida 
Muniz lopes, 203B, Bairro liberdade, torna publico que recebeu da SEMa-
Sa Breu Branco, a concessão da licença de operação n° 040/2020 com va-
lidada ate 14/08/2021 e está requerendo a sua renovação, permanecendo 
com a atividade de Posto revendedor / Posto de abastecimento.

Protocolo: 690761
sBa torres BrasiL, LiMitada, inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-
35, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ananindeua - SEMa, a licença ambiental de instalação Nº l081521, para 
a atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br88618-a), localizada na alame-
da Esmeralda, N° 5a, coqueiro, ananindeua/Pa, através do requerimento 
código: r032421.

Protocolo: 690764
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INSTITUTO DE MEDICINA, PESQUISA, EDUCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMPEA 
CNPJ-08.055.552/0001-09 
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020
  
ATIVO  
CIRCULANTE     R$526.578,61  
Caixa                     R$321.078,61  
A Receber                               R$205.500,00 
NÃO CIRCULANTE  
REALIZAVEL LONGO PRAZO  
Despesas Pré Operacionais  
Despesas de Regularização  
IMOBILIZADO                               R$5.100.000,00  
Balsas Fluviais para Unidade Básica  
de Saúde Fluvial UBSF   R$5.100.000,00  
Móveis e Utensílios                 R$2.452,62  
Equipamentos Informática   R$3.125,60  
(-) Depreciação Acumulada   R$5.578,22  
TOTAL                                 R$5.626.578,61 
PASSIVO 
CIRCULANTE                    R$3.646,56  
IMPOSTOS E TAXAS TLPL A PAGAR                 R$3.646,56 
 NÃO CIRCULANTE   
 EXIGIVEL LONGO PRAZO   
 PATRIMONIO LÍQUIDO    R$5.622.932,05  
 PATRIMONIO SOCIAL   
 Doação Institucional Equipamentos      R$5.100.000,00 
 Doação Institucional em Moeda    
 Corrente                   R$120.000,00  
 Sobras do Período                   R$402.932,05 
 TOTAL                                R$5.626.578,61 
 
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TANTO NO ATIVO 
COMO NO PASSIVO EM R$5.626.578,61 (CINCO MILHÕES, 
SEISSENTOS E VINTE SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO 
REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). 
BELÉM/PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.  
  
INSTITUTO DE MEDICINA, PESQUISA, EDUCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMPEA 
CNPJ-08.055.552/0001-09 
     
DEMOSTRAÇÕES DOS RESULTADOS APURADOS DO EXERCICIO  
  
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2020 
   
RECEITA OPERACIONAL 
Venda de Serviços de Saúde   R$ 425.500,0  
Despesas Operacionais   R$ 22.567,95  
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  R$402.932,05
    
BELÉM/PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.  
 
INSTITUTO DE MEDICINA, PESQUISA, EDUCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMPEA 
CNPJ: 08.055.552/0001-09 
ÍNDICES APURADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL 2020 
   
Liquidez Geral    
LG =AC+RLP = 526.578,61 =144,40 
        PC+EEP     3.646,56  
 
Liquidez Corrente    
LC =AC = 526.578,61 =144,40 
        PC  3.646,56  
  
Índice de Endividamento   
IEN = PC + ELP=   3.646,56  =0,00  
               AT       5.626.578,61 
     
Índice de Solvência Geral   
SG =   AT   = 5.626.578,61 = 1.542,98  
       PC+ELP    3.646,56    
   
BELÉM/PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.  
 
INSTITUTO DE MEDICINA, PESQUISA, EDUCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMPEA 
CNPJ-08.055.552/0001-09  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
  

ANO CALENDÁRIO 2020  

 

BELÉM/PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 

INSTITUTO DE MEDICINA, PESQUISA, EDUCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMPEA   
CNPJ-08.055.552/0001-09   
1.      CONSIDERAÇÕES GERAIS.    
INSTITUTO DE MEDICINA, PESQUISA, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA 
SOCIAL – IMPEA, inscrito no CNPJ 08.055.552/0001-09, constituída 
conforme Registro RTDP 2º Ofício sob Nº 23.385 em 16/05/2006 e 
Alterações de seu Estatuto averbadas sob Nº 44.777 em 16/06/2020, 
hoje localizada na Avenida Almirante Barroso Nº 718 2º Andar CEP 
66.093-020 Belém-PA, como nova Administração, tendo como 
Presidente AMALIA SILVA DA SILVA, CPF 788.355.932-04 e CNAE 
Principal 8660-7/00 ATIVIDADE DE APOIO À GESTÃO DE SAUDE.
  
2.    APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS.   
O Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro 2020 e a 
respectiva Demonstração dos Resultados do período findo foram 
elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas do Brasil 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC.  
A)   Apuração dos Resultados.  
As Receitas e Despesas são reconhecidas pelo Regime de Competência 
do exercício.  
 
 
AMÁLIA SILVA DA SILVA      GERSON QUEIROZ VIANA  
       PRESIDENTE                               Contador  
 CPF: 788.355.932-04        CPF: 657.020.772-53 
    CRC:012410/0 
 

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO SOBRAS TOTAIS 
  PATRIMONIAL ACUMULADAS   

Saldo Em 
31/12/2019 

                 
5.100.000,00    

 R$              
5.100.000,00  

Resultado do 
Período   

                            
402.932,05    

Doações 
Patrimoniais 
no Período 

                             
120.000,00    

                           
120.000,00  

        
Saldo Final 

31/12/2020 
 R$          

5.220.000,00  
 R$         

402.932,05  
 R$              

5.622.932,05  
    

Protocolo: 690755
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