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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 12 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 1134/2021-chefe de Gabinete, de 27 de 
julho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/657108,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado do 
Pará, os policiais militares abaixo relacionados, a contar de 22 de junho 
de 2021:
cB PM rG 39135 JorGE fErNaNdo fErradaiS dE carValHo
cB PM rG 36504 aMaNdio PErEira dE oliVEira JUNior
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 12 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 12 de aGosto de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, com-
binado ao art. 26, art. 93-B e art. 128 da lei Estadual nº. 6.833/2006, e
considerando o requerimento formulado por meio do ofício nº. 076/2021 
– cJ, de 28 de julho de 2021 e a fundamentação contida no Processo nº. 
2019/103472 e a Manifestação nº. 000042/2021 - PGE;
Considerando o andamento do Conselho de Justificação instaurado pelo 
decreto de 21 de dezembro de 2020, publicado no diário Oficial do Estado 
nº. 34.442 de 22 de dezembro de 2020, em desfavor do TEN cEl QoPM 
rG 18 335 carloS KENEd GoNÇalVES dE SoUZa e do 2º TEN QoPM rG 
38 890 rÔMUlo NEVES dE aZEVEdo;
considerando o afastamento do cEl QoPM rG 20 130 rENaTo dUMoNT 
ViÉGaS lEal, a contar de 12 de julho de 2021, em gozo de férias;
d E c r E T a:
Art. 1º. Fica sobrestado o andamento do Conselho de Justificação instau-
rado pelo Decreto de 21 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº. 34.442 de 22 de dezembro de 2020, em face do 2º TEN cEl 
QoPM rG 18.335 carloS KENEd GoNÇalVES dE SoUZa e do 2º TEN 
QoPM rG 38.890 rÔMUlo NEVES dE aZEVEdo, pelo período de 22 de 
julho de 2021 a 10 de agosto de 2021, em razão do afastamento do cEl 
QoPM rG 20 130 rENaTo dUMoNT ViÉGaS lEal, integrante do colegiado, 
por motivo de férias.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 12 de julho de 2021.
Palacio do GoVErNo, 12 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar JarBaS VaScoNcEloS do carMo, Secretário de Estado de ad-
ministração Penitenciária, a se ausentar de suas funções no período de 12 
à 16 de agosto de 2021, para tratar de assuntos institucionais e particu-
lares, devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedimento do 
titular, arTHUr rodriGUES dE MoraES, Secretário adjunto de adminis-
tração Penitenciária.
Palacio do GoVErNo, 12 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar fEliPE coÊlHo PicaNÇo, Gerente Executivo do Núcleo de Ge-
renciamento do Pará rural - NGPr, a se ausentar de suas funções, no pe-
ríodo de 6 de setembro à 5 de outubro de 2021, em gozo de férias regula-
mentares, referentes ao período aquisitivo 2020/2021, devendo responder 
pelo expediente do Órgão, no impedimento do titular, MESSiaS fErrEira 
do NaSciMENTo filHo, Gerente financeiro.
Palácio do GoVErNo, 12 dE aGoSTo dE 2021. 

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro 
de 2015, JUarEZ aNTÔNio SiMÕES QUarESMa do cargo em comissão 
de Diretor Científico, código GEP-DAS-011.5, com lotação na Fundação 
amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, a contar de 5 de 
agosto de 2021.
Palácio do GoVErNo, 12 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei n.º 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei n.º 082, de 9 de maio de 2012, rE-
GiNaldo do Socorro PaiVa aBrEU para exercer o cargo em comissão 
de Assessor, código GEP-DAS-012.5, com lotação na Fundação Amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa, a contar de 3 de agosto de 2021. 
Palacio do GoVErNo, 12 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
Maria BETÂNia PErEira BarBoSa para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 12 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 691947

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$ 1.628.654,78 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.628.654,78 (Hum Milhão, Seiscen-
tos e Vinte e oito Mil, Seiscentos e cinquenta e Quatro reais e Setenta e 
oito centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

431010824415058863 - SEaSTEr 0106 449052 1.052.911,93
971010342115028831 - SEaP 0101 449092 575.742,85

ToTal 1.628.654,78

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

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 1.628.654,78

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

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 34.666, de 
11/08/2021

d e c r e t o  Nº 1786, de 12 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$ 333.646,80 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 333.646,80 (Trezentos e Trinta e Três 
Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis reais e oitenta centavos), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

431010824415057678 - SEaSTEr 0306 449093 333.646,80

ToTal 333.646,80
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art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio do GoVErNo, 12 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 1787, de 12 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$ 506.837,86 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 506.837,86 (Quinhentos e Seis Mil, 
oitocentos e Trinta e Sete reais e oitenta e Seis centavos), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781214998317 - SEEl 0101 335041 30.000,00

712012884600009042 - Hol 0269 469092 76.837,86

901011030115078874 - fES 0101 334181 400.000,00

ToTal 506.837,86

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

712011030215078288 - Hol 0269 339030 76.837,86

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 430.000,00

ToTal 506.837,86

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 12 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 1788, de 12 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$ 15.000.000,00 para reforço de dota-
ção(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 orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

542010830215088888 - iaSEP 0101 339039 15.000.000,00

ToTal 15.000.000,00

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, 12 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 691940

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº. 1.264/2021-ccG, de 12 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
coNSidEraNdo  os termos do Processo nº. 2021/876536,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, MarcEllE aUdaY coSTa do cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 19 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.265/2021-ccG, de 12 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E S o l V E:
nomear lUaNa do Socorro frEiTaS SoUZa  para exercer o cargo em 
comissão de Gerente, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.266/2021-ccG, de 12 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
r E S o l V E:
nomear JaNaiNa rENÉE arGUElHES doS SaNToS diaS para exercer o car-
go em comissão de Diretor de Cidadania e Direitos Humanos, código GEP-
daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.267/2021-ccG, de 12 de aGosto de 2021
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/839414,
r E S o l V E:
i. exonerar EdiValdo loBo da coSTa do cargo em comissão de Secre-
tário de Diretoria, código GEP-DAS-011.1, com lotação na Secretaria de 
Estado de Turismo,  a contar de 2 de agosto de 2021.
ii. nomear MaTHEUS lUZ do ValE GoMES para exercer o cargo em co-
missão de Secretário de Diretoria, código GEP-DAS-011.1, com lotação na 
Secretaria de Estado de Turismo, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.268/2021-ccG, de 12 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. 2021/877875,
r E S o l V E:
exonerar cYNTHia dE fáTiMa dE SoUZa ViaNa do cargo em comissão de 
Diretor, código GEP-DAS-011.5, com lotação na Polícia Civil, a contar de 1º 
de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.269/2021-ccG, de 12 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. 2021/877888,
r E S o l V E:
nomear ariaNE liliaN liMa doS SaNToS rodriGUES para exercer o 
cargo em comissão de Diretor, código GEP-DAS-011.5, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 1º de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado



6  diário oficial Nº 34.669 Sexta-feira, 13 DE AGOSTO DE 2021

Portaria Nº. 1.270/2021-ccG, de 12 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. 2021/877882,
r E S o l V E:
nomear cYNTHia dE fáTiMa dE SoUZa ViaNa para exercer o cargo em 
comissão de Integrante de Comissão Permanente de PAD, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Polícia civil, a contar de 1º de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 691948

coNtrato
.

eXtrato –  coNtrato Nº 24/2021-ccG/Pa.
Processo Nº: 2021/283.761.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: BElPará coMErcial lTda, inscrita no cNPJ sob o n.º 
05.903.157/0001- 40.
ENdErEÇo: Travessa Humaitá n° 2233- Térreo, Bairro Marco, cEP: 66093-
047, Belém – Pa.
oBJETo: aquisição de Equipamentos Eletrônicos, para atendimento das 
necessidades da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, conforme 
especificações, estimativas de quantidades e valores contidos do Anexo I 
(Termo de referência) do Edital e seus anexos.
FUNDAMENTO: Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº. 8.078/90 (Códi-
go de defesa do consumidor), lei complementar nº. 123/2006 e demais 
regras do direito Público e Privado.
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2021.
ViGÊNcia: 10/08/2021 a 09/08/2022.
Valor GloBal: r$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105;
função: 04;
Sub-função: 122;
Programa: 1297;
Projeto/atividade: 8338;
Natureza de despesa: 449052;
fonte: 0101;
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 691520
eXtrato –  coNtrato Nº 25/2021-ccG/Pa.
Processo Nº: 2021/283.761.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: SilVaNE criSTiNa doS SaNToS VicENTE - ME, inscrita no 
cNPJ sob o n.º 35.316.374/0001-03.
ENdErEÇo: rua Joaquim ferreira coelho, n° 11 Bairro centro, cEP: 
14.470-000, Pedregulho/SP.
oBJETo: aquisição de Equipamentos Eletrônicos, para atendimento das 
necessidades da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, conforme 
especificações, estimativas de quantidades e valores contidos do Anexo I 
(Termo de referência) do Edital e seus anexos.
FUNDAMENTO: Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº. 8.078/90 (Códi-
go de defesa do consumidor), lei complementar nº. 123/2006 e demais 
regras do direito Público e Privado.
daTa da aSSiNaTUra: 10/08/2021.
ViGÊNcia: 10/08/2021 a 09/08/2022.
Valor GloBal: r$ 16.636,20 (dezesseis mil seiscentos e trinta e seis 
reais e vinte centavos).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105;
função: 04;
Sub-função: 122;
Programa: 1297;
Projeto/atividade: 8338;
Natureza de despesa: 449052;
fonte: 0101;
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 691524

diÁria
.

Portaria Nº 667/2021-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° 2021/872060, de 10 de agosto de 2021;

rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/oriXiMiNá/SaNTarÉM/Pa, no período de 13 a 14/08/2021.

Servidor objetivo

roNilMa SaNToS da SilVa, matrícula funcional nº 5945736/ 1, 
cPf 716.995.382-04, ocupante do cargo de assessor de comuni-
cação, lotada no centro regional do Governo do Baixo amazonas.

cumprir agenda institucional, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 668/2021-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° 2021/872046, de 10 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/oriXiMiNá/SaNTarÉM/Pa, no período de 13 a 14/07/2021.

Servidor objetivo
daYaN SEriQUE SaNToS da coSTa, matrícula funcional 
nº5365465/3, cPf 404.000.422-15, cargo Especialista em 

Educação classe i, lotado no centro regional de Governo do 
Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

errata da Portaria N° 652/2021-crG, PUBLicada No doe Nº. 
34.663, de 09/08/2021.
onde se lê: – caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 06 de setem-
bro de 2021.
Leia-se: – caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado , 06 de agosto de 2021.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 691737

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

FÉrias
.

Portaria Nº 079/2021 – cMG, de 12 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 2021/869721 
e 2021/617860;
rESolVE:
i – conceder 10 (dez) dias de férias regulamentares, referente ao biênio 
2020/2021, no mês de aGoSTo, ao servidor TEN cEl QoPM rG 27273 cás-
sio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2, no período de 23/08 a 01/09/2021. 
ficando os 20 (vinte) dias restantes para gozo no mês de dEZEMBro, no 
período de 20/12 a 08/01/2021;
ii – conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao biênio 
2020/2021, no mês de SETEMBro, à servidora caP QoPM rG 35516 Tainã 
rocha Botelho, Mf nº 57199733/2, no período de 01 a 30/09/2021;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 691776

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria conjunta nº 05/2021-sePLad/PGe, de 11 de agosto de 2021.
a Secretária de Estado de Planejamento e administração e o Procurador-
Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais...
r E S o l V E M:
art. 1º relotar, a contar de 1º de setembro de 2021, os consultores Jurídi-
cos abaixo descritos, para exercício de suas funções nos órgãos de destino 
na forma a seguir:
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consultor(a) lotação atual lotação de destino
Tiago de carvalho Mendonça SEdUc SESPa
Saidy Mercês dos Santos dias SEaP dPE
fagner Henrique Maia feitosa SESPa SEdUc

Maria de Jesus da fonseca cardoso SETraN SESPa
arnaldo Silva da rosa SETraN SESPa

Polyana Magalhães damasceno ferreira SESPa SETraN
Wagner oliveira Moura SESPa SEdoP

abner Serique do Nascimento SEJUdH SEdUc
andré Silva oliveira SEaP SEMaS

Karina fonseca Kalil Pantoja SEJUdH SESPa
andréa costa Pereira fiuza de Mello SEdUc SESPa

art. 2º Esta Portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 691703

diÁria
.

Portaria Nº 390/2021-PGe.G. Belém, 11 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/858044.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária aos 
servidores luis felipe Knaip do amaral, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5930958/1 e Kaldy Ney Pinto Barbosa, Motorista, identida-
de funcional nº 55589380/1, para participar de audiência dos processos 
nº 0101731-53.2015.8.14.0097 e 007140-65.2016.8.14.0097 , no dia 
25.08.2021.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Benevides/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 691435
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 169 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 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
dESiGNar o servidor JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS , MaTrÍcUla: 
5948814/ 2, ocupante do cargo de cHEfE dE GaBiTE, para responder pela 
Presidência, durante o impedimento do titular no período 11/08/2021 a 
12/08/2021, onde estará participando de ação cidadania no Município de 
Marabá.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 691621

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 167 de 12 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, 03 (três) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, que viajaram para realização 
da ação cidadania no município de Marabá/Pa, no período de 10 a 13 de 
agosto de 2021.

SErVidor MaTrÍcUla
alberto fernandes Melo 5949869/1

alberto Henrique Teixeira de Barros 5614929/2
ana carla da Silva costa 5957147/2

ana caroline Martins Torres 5960384/1

anderson da Silva ramos 5960431/1
anderson luiz de Souza castro 5949112/1

anderson Vieira acioles 5946715/1
carlos Sergio de aragão Valente 5678420/3

claudilene Souza Maia 5894774/3
Elielma Silva Gomes de farias 5946664/1

Elson rodrigues de Moura 5207231/4
Evelin liege Gonçalves campelo 5947130/1

Giselle Samara Vitelli Souza 5953783/1
Helder Jocelino Pereira Pantoja 5947129/1

João carlos Nascimento Bandeira Junior 5931217/2
Mateus da Silva ferreira 5949216/2
Mônica Tapajós da Silva 5721812/1
Nicolle alves Monteiro 5960329/1
robson de castro Silva 57213878/2
Thatiane coelho lima 5946709/1

Vanessa da Silva Moura 5946662/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS
Presidente em exercício da fundação ParáPaZ

Protocolo: 691679

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 782/2021-daF/sePLad, de 11 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 2021/875486 e, ainda, o ates-
tado Médico de 08/07/2021,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 14 (quatorze) dias de licença para Trata-
mento de Saúde a servidora HEllEN GoMES dioNiSio, id. funcional nº. 
5945705/4, ocupante do cargo de assessor Técnico i, lotada no Gabinete, 
no período de 08/07/2021 a 21/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 691722

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 783/2021-daF/sePLad, de 12 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/722749,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação do servidor MarcElo PErEira loBaTo, id. 
funcional nº. 55587770/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pú-
blica, para responder pela coordenadoria de Estudos Econômicos, durante 
o impedimento legal da titular GEoVaNa raiol PirES, id. funcional nº. 
5815460/3, no período de 05/08/2021 a 19/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 691795

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 772/2021 - daF/sePLad de 10 de aGosto de 2021
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor roBErTo SilVa da coSTa, id. funcional 
nº.25674/1 , ocupante do cargo de auxiliar administrativo, para a função 
de fiscal e o servidor MaXWEll MorEira BarBoSa, id. funcional nº. 
5890425/3, ocupante do cargo de assessor administrativo, para a função 
de Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes dos 
Contratos nº 40/2021 e 41/2021 - SEPLAD/DAF, firmados pela SECRETA-
ria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, res-
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pectivamente, com a empresa PEdro EdENir da rocHa – ME, e com a 
empresa MaiS GaS iNdUSTria dE GaSES lTda .
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
 SHirlEY SaNToS araÚJo

Protocolo: 691462

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 12/2020–sePLad/daF
coNTraTaNTE: ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad, cNPJ nº 35.747.782/0001-01
coNTraTada: iNSTiTUTo aMEricaNo dE dESENVolViMENTo – iadES, 
cNPJ nº 11.432.298/0001-25
oBJETo o reequilíbrio econômico do contrato nº 12/2020 – SEPlad/daf, 
nos limites permitidos por lei, de modo a garantir a comutatividade contra-
tual e o equilíbrio econômico do contrato.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS
Uo: 91101
ação: 04.122.1508.8240 – Planejamento e Seleção de Pessoas do Estado
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: r$ 734.225,91
fonte: 0101000000
origem do recurso: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 09/08/2021

Protocolo: 691647

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

retiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 02/2021 – sePLad/daF

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo – SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e 
a empresa M. f. caSTro fESTaS iNfaNTiS lTda., cNPJ 03.927.406/0001-02.
oBJETo: cessão de uso, a título oneroso, da área, equipamentos e insta-
lações da Secretaria de Estado de Planejamento e administração-SEPlad, 
necessárias à exploração comercial por parte de empresa especializada 
de serviços de café da manhã, restaurante por quilo, do tipo self-service 
e lanchonete.
JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pelo nexo efetivo entre 
o art. 24, inciso V, da lei 8.666/93, com base no Processo nº 2020/48427 
e o contrato nº 11/2021-SEPlad/daf, a natureza da empresa M. f. caS-
Tro fESTaS iNfaNTiS lTda. e o objeto contratado.
fUNdaMENTo lEGal: o presente contrato decorre da dispensa de licita-
ção nº 02/2021-SEPlad, com base no que dispõe o art. 24, inciso V, da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 691617

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 780/2021-daF/sePLad, de 11 de aGosto de 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso das 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 nº002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 
2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/850385,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 754/2021-daf/SEPlad, de 06 de 
agosto de 2021, publicada no doE nº 34.664 de 10 de agosto de 2021, que 
concedeu 11 (onze) dias de férias regulamentares à servidora MicHEllE 
MiraNda do NaSciMENTo aBraÃo, id. funcional nº 57212976/2, no 
período de 13/10/2021 a 23/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 781/2021-daF/sePLad, de 11 de aGosto de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/850385,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.

rESolVE:
coNcEdEr 11 (onze) dias de férias regulamentares à servidora MicHEllE 
MiraNda do NaSciMENTo aBraÃo, id. funcional 57212976/2, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão Pública / coordenador, lo tada na coor-
denadoria de Encargos Gerais – cEGE/dSP/SEPlad, no período de 13 de 
outubro de 2021 a 23 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo 
de 07 de dezembro de 2018 a 06 de dezembro de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 691409

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo Para coNcessÃo de descoNtos eM ProdU-
tos e serViÇos - ProGraMa rede de descoNtos Nº 04/2021 
– sePLad/daF/dso.
ParTES: ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE Pla-
NEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, cNPJ/Mf nº 35.747.782/0001- 
01, e a facUldadE doS caraJáS lTda, cNPJ/Mf nº 08.907.203/0001-78
oBJETo: concessão de descontos por meio do Programa rEdE dE dES-
coNToS, proposta apresentada pela empresa facUldadE doS caraJáS 
lTda aos servidores estaduais ativos e inativos do Poder Executivo do Es-
tado do Pará, da administração direta e indireta, seus dependentes (de-
finidos no Art. 2º, §1° do Decreto) e pensionistas, sob a administração 
de seu representante legal, devidamente identificado no preâmbulo deste 
instrumento, conforme decreto nº 1.429, de 5 de abril de 2021.
ViGÊNcia 30/07/2021 a 29/07/2022
daTa da aSSiNaTUra: 30/07/2021

Protocolo: 691570

Portaria Nº 234, de 12 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° 1786, de 12/08/2021 e 1788, de 12/08/2021.
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 234, de 12 de aGosto de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

faPESPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
GESTÃo
iaSEP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

Hol
amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 76.837,86 76.837,86
amortização da dívida

 0269 0,00 0,00 0,00 76.837,86 76.837,86
SEaSTEr

investimentos 0,00 0,00 0,00 333.646,80 333.646,80
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0306 0,00 0,00 0,00 333.646,80 333.646,80
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PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

SEcoM
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 4.184.000,00 4.184.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 4.184.000,00 4.184.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

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

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 0,00 333.646,80 333.646,80

SEaSTEr
 0306 0,00 0,00 0,00 333.646,80 333.646,80

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 76.837,86 76.837,86
Hol
 0269 0,00 0,00 0,00 76.837,86 76.837,86

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
Governança 

Pública 0,00 0,00 0,00 19.184.000,00 19.184.000,00

iaSEP
 0101 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

SEcoM
 0101 0,00 0,00 0,00 4.184.000,00 4.184.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
fES
 0101 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         0,00 0,00 0,00 19.914.000,00 19.914.000,00

0269 - SUS / Servicos 
Produzidos 0,00 0,00 0,00 76.837,86 76.837,86

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 333.646,80 333.646,80

ToTal 0,00 0,00 0,00 20.324.484,66 20.324.484,66

Protocolo: 691941

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 090 de 12 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, 
e as que foram delegadas pela Portaria de nº 2.603/2015 ccG de 04 de 
maio de 2015, publicada no doE nº 32.878 de 05 de maio de 2015, e 
considerando o disposto no decreto Estadual nº 1359, publicada no diário 
Oficial do Estado em 01 de setembro de 2015, que regulamenta o acesso à 
informação pública no Poder Executivo Estadual, em especial art.61. con-
siderando o disposto na iN aGE nº001/2015, de 03 de setembro de 2015;
rESolVE:
- designar os servidores, JorGE SaNTa BriGida fErNaNdES, identidade 
funcional nº 5946466/2, ocupante do cargo de chefe de Gabinete, e como 
substitutas carla adriaNa diNElli dE aQUiNo, identidade funcional nº 
5946149/2, ocupante de cargo Gerente administrativo e Maria dE Na-
ZarÉ MENdES dE SoUZa, identidade funcional nº 5088534/1, assessora 

do Gabinete para exercerem, com zelo e transparência, no âmbito desta 
autarquia, as atribuições, responsabilidades e competências de autoridade 
de Gerenciamento, observando-se, tempestivamente, aos preceitos legais 
e constitucionais, em especial aos procedimentos estabelecidos no decreto 
Estadual nº 1359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis.
- revogar a PorTaria Nº 071/2020 de 24 de agosto de 2020, publicada no 
doE 34322 de 25 de agosto de 2020.
dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 691657

errata
.

errata da Matéria 691048, publicada no doe Nº 34.668 (pag. 13) 
de 12/08/2021. onde se lê: data de assinatura: 05/08/2022; Leia-se: 
data de assinatura: 10/08/2021; onde se lê: Vigência: 10/08/2021 a 
09.03.2022; Leia-se: Vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022.
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 691543

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 012/2021/ioE
objeto: a presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa 
Especializada em aquisição de Suprimentos de informática para atender 
as demandas da Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOE/PA, 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: 31/08/2021.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.6356
NaTUrEZa da dESPESa: 33.90.30.
ProGraMa dE TraBalHo: 22.126.1508.8233
PlaNo iNTErNo: 412.000.8238c
foNTE dE rEcUrSo: 0261.00.0000
NaTUrEZa da dESPESa: 4490.52
ProGraMa dE TraBalHo: 22.126.1508.8238
PlaNo iNTErNo: 412.000.8238E
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera

Protocolo: 691455

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 092 de 12 de aGosto de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso das atribuições 
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 de nº 067/2021.
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora GlEidYaNE SaNToS corrÊa, ocupante do 
cargo Supervisor ii, matrícula n° 5953292/1, cPf Nº 774.768.322-72, Su-
primento de fundos, no valor de r$ 500,00 (Quinhentos reais) destinados 
a atender as despesas urgentes e de pronto pagamento, onde os dispên-
dios serão aplicados na seguinte NaTUrEZa dE dESPESa:
Classificação da Despesa:
22.122.1297.8338-3390-30 - r$  300,00 – consumo
22.122.1297.8338-3390-39 - r$  200,00 - Pessoa Jurídica
art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de 
emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo 
máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMÃrES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 691615

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 106 de 21 de julho de 2021.
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde, ao servidor BENEdiTo ro-
driGUES BiTENcorT JUNior, matrícula Nº 57213088/2, ocupante do car-
go de Técnico em Gestão de informatica, lotado no Nucleo de Tecnologia da 
informação/iaSEP, de conformidade com o art. 81 da lei Nº 5.810/94-rJU, 
no período de 12/01/2021 a 12/03/2021.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 12 de janeiro 
de 2021.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 111 de 22 de julho de 2021.
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde, ao servidor JorGENor do 
Socorro oliVEira doS SaNToS, matrícula Nº 3153584/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, lotado na daS/Gerência de cadastro, 
de conformidade com o art. 81 da lei Nº 5.810/94-rJU, no período de 
24/05/2021 a 14/06/2021.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 24 de maio de 2021.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 691861

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
iNcLUsÃo de serViÇos
Processo Nº 2021/846591
Termo aditivo:3º
data da assinatura: 12/08/2021
Justificativa: Inclusão de Serviços
contrato: 022
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: PoliclÍNica doNadio EirEli
cNPJ N.13.518.271/0001-85
Endereço: Estrada Providência nº03 –Bairro: cidade Nova
Município: ananindeua/Pa - cEP: 67.130-670 
ordENador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 691598

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 115 de 03 de agosto de 2021
coNSidEraNdo, relato de ocorrências, nos autos do Processo 
2020/246575 e, anexo 2020/286727;
CONSIDERANDO, os termos do Parecer Jurídico nº 901/2020, de fls 17 a 
18 dos autos de origem;
coNSidEraNdo, o disposto no art. 87 da lei 8.666/1993.
rESolVE:
Constituir Comissão de Processo Administrativo, para fins de apurar os fa-
tos narrados, sob a Presidência do primeiro, com os seguintes servidores: 
roSaNa ViaNa frEiTaS, matrícula nº 54184078/3, Técnico em Saúde, 
lotada na daS/Gerência de assistência domiciliar, SÉrGio lUiS MESQUiTa 
loPES, matrícula nº 3157806/1, assistente administrativo, lotado na daS/
Gerência de conferência administrativa e, riTa Maria doS SaNToS, ma-
trícula 2010674/1, assistente administrativo, lotada na daf/Gerência de 
administração e Serviços.
Determinar o prazo de 60(sessenta) dias para apresentação do Relatório 
conclusivo, com vistas ao titular do instituto.
a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 691499

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 491 de 12 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 os Processos nº 2021/874000 (PaE), de 11/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar Max Wander campelo de oliveira, matrícula nº 57204785/3, 
servidor da Secretaria de Educação do Estado Pará – SEdUc, ocupante do 
cargo de Motorista, a viajar aos municípios de Maracanã/Pa e Santa Maria 
do Pará/Pa, no período de 22/08/2021 a 04/09/2021, com o objetivo de 
conduzir o Caminhão – Unidade Móvel, durante o período de atendimento 
do recadastramento do censo Previdenciário no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 13 e ½ (treze e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de agosto de 
2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 691755
Portaria Nº 490 de 12 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 os Processos n° 2021/865524 (PaE), de 09/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor avanildo William costa Siqueira, matrícula nº 
5949127/2, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de igarapé-açú/Pa, no período de 23/08/2021 a 03/09/2021, 
com o objetivo de realizar o serviço de atendimento de beneficiários deste 
IGEPREV, no Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 11 e ½ (onze e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 691758
Portaria Nº 489 de 12 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 2021/869192 (PaE), de 10/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/2, 
ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao município de 
Igarapé-Açú/PA, no período de 23/08/2021 a 24/08/2021, a fim de organi-
zar a infraestrutura para o Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme o item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 691765
Portaria Nº 486 de 12 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 2021/871957 (PaE), de 10/08/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora lorena Sousa ferreira, ma-
trícula nº 80846521/3, ocupante do cargo em comissão de Gerente, a 
viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 11/08/2021, a fim de realizar 
visita técnica na sede do iGEPrEV no município e para efetuar o recebi-
mento do mobiliário, que será entregue pela empresa contratada.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 691782
Portaria Nº 487 de 12 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 2021/867641 (PaE), de 10/08/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora lorena Sousa ferreira, ma-
trícula nº 80846521/3, ocupante do cargo em comissão de Gerente, a 
viajar ao município de Capanema/PA, no dia 10/08/2021, a fim de realizar 
visita técnica na sede do iGEPrEV no município e para efetuar o recebi-
mento do mobiliário, que será entregue pela empresa contratada.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 691777
Portaria Nº 488 de 12 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 2021/868120 (PaE), de 10/08/2021.
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 Capanema/PA, no dia 10/08/2021, a fim de supervi-
sionar a entrega do mobiliário na sede do iGEPrEV no município, que será 
realizada pela empresa contratada.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 691773
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oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 079/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.
N° ProcESSo iGEPrEV ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)
1 2021/823776 524230/2010 WaldEMir aUGUSTo dE oliVEira
2 2021/823776 2012/518330 NaTaN roTScHild da coSTa MáXiMo
3 2021/556695 2019/51059-6 Maria JoSE NaSciMENTo da SilVa
4 2021/556695 2019/50995-0 NilVado fErNaNdES fErrEira
5 2021/556695 2019/51070-1 Maria aNToNia fErrEira da SilVa
6 2021/556695 2019/51197-4 Maria EdNa da coSTa MiraNda
7 2021/556695 2019/51250-3 Maria dE loUrdES MarQUES PiNHEiro
8 2021/556695 2019/51348-1 JorGE lUiZ da SilVa lEal
9 2021/556695 2019/51456-4 Maria dE JESUS diaS da cUNHa
10 2021/556695 2019/51660-6 SilVESTrE alEiXo coSTa
11 2021/556695 2019/52400-3 carloS rEiS do roSario
12 2021/556695 2019/52413-8 MariZa do Socorro GoNcalVES PaES
13 2021/682173 2019/50839-0 ESPEdiTa MarTiNS MarQUES
14 2021/682173 2019/51394-7 doMiNGaS Maria dE oliVEira corrEa
15 2021/682173 2019/52292-6 Maria dE NaZarE doS SaNToS TriNdadE
16 2021/504651 2019/51286-4 arcElio dE SoUSa alVES
17 2021/504651 2019/51351-7 SUElY Maria araUJo MoNTEiro
18 2021/504651 2019/51663-9 Maria da PENHa coSTa aS
19 2021/504651 2019/51890-7 SoNia Maria NoGUEira dE JESUS
20 2021/504651 2019/52020-6 aNToNia diaS TriNdadE
21 2021/504651 2019/52185-4 Maria daS GracaS da SilVa SaNToS
22 2021/504651 2019/53411-0 Maria PErEira doS SaNToS
23 2021/504651 2019/54896-3 JaSSi dE oliVEira SoUZa
24 2021/823818 2009/50240-1 alaYSE GoMES BarBoSa
25 2021/823818 2009/50417-8 Maria YUri TaKaNo
26 2021/823818 2009/50484-8 Maria iZaBEl dE SENa cHaGaS
27 2021/823818 2009/50703-0 aNToNia roSiMa da coSTa SilVa
28 2021/823853 2008/53713-8 Maria dEUSdETE rEBElo da coSTa roQUE
29 2021/823914 2012/51187-4 Joao raBElo dE SoUSa
30 2021/823962 2019/51460-0 raiMUNda craVEiro da coSTa
31 2021/823962 2019/51471-3 Maria EUNicE dE MENEZES
32 2021/824035 2009/52187-0 Joao TEliS dE oliVEira
33 2021/824035 2009/52247-5 faBriaNa da coSTa diNiZ E oUTroS
34 2021/824062 2018/508442 raiMUNdo NoNaTo dE SoUZa alMEida
35 2021/822420 2019/53521-4 coNSTaNcia MoNTEiro da SilVa
36 2021/822373 2009/50206-0 aNToNia BENEdiTa da SilVa
37 2021/824110 2009/50306-6 Maria dE dEUS NaSciMENTo
38 2021/824110 2009/50311-0 aNToNia BEZErra da coSTa
39 2021/824110 2009/50356-1 roMUaldo MElo aNGEliM
40 2021/824110 2009/50619-5 roSaliNa SiQUEira BarBoSa
41 2021/824110 2009/53896-3 Maria ESTaliNa riBEiro
42 2021/824110 2016/50009-7 loUrdES do Socorro aNUNciacao BorGES
43 2021/851530 2019/517562 WilSoN SaNToS aMador
44 2021/850205 2017/52804-7 SaMara PaTricia cardoSo
45 2021/851481 2008/531186 oNEidE da coNcEicao MalHEiro
46 2021/851428 2021/52631-9 Maria da coNcEicao liMa oliVEira
47 2021/851255 2016/50017-7 aUdalUcE GUiMaraES dE MEirElES
48 2021/851107 2010/502351 Hilda Maria do Socorro raMoS liNo
49 2021/851021 2020/50781-7 EdVal Joao SoarES
50 2021/850979 2009/523842 Maria JoSE MENdES E oUTroS
Belém, 12 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 691623
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 080/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 

representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.
N° Processo iGePreV Processo
tce iNteressado(a)
1 2021/850874 2019/51077-8 GioNETE GalVao SilVa
2 2021/850874 2019/52131-1 Maria JoSE dE MElo MESQUiTa
3 2021/850815 2009/525881 cHriSTiaNE SaMara SoUSa SaNToS E oUTroS
4 2021/850704 2009/52251-1 Maria BENEdiTa BaTiSTa E oUTroS
5 2021/850425 2017/51810-1 Maria raiMUNda dE liMa coSTa
6 2021/850425 2017/52444-3 Maria lUiZa MariNHo JorGE
7 2021/850425 2017/524636 dEcio MaNGUEira da SilVa
8 2021/850425 2017/51810-1 Maria raiMUNda dE liMa coSTa
9 2021/850425 2017/52444-3 Maria lUiZa MariNHo JorGE
10 2021/850425 2017/52463-6 dEcio MaNGUEira da SilVa
11 2021/850425 2017/53328-4 aNa BEaTriZ VilariNHo da SilVa Mira
12 2021/850306 2010/53033-5 Sara SoarES da SilVa E oUTroS
13 2021/850569 2016/50112-5 oSciMar fraNK BarroS PirES
14 2021/850569 2016/50952-4 aNa lUiZa SilVa riBEiro
15 2021/850569 2017/52665-3 alTaMira da VEiGa rocHa
16 2021/850569 2017/53330-9 MarilENE araUJo fiQUEira
17 2021/850569 2017/53401-7 EracilMa alVES BriTo E oUTroS
18 2021/850569 2017/53465-1 HUGo GoMES crUZ
19 2021/850569 2017/53629-3 JorGE alENcar doS SaNToS
20 2021/850569 2017/53663-5 darlUcE PErEira dE SoUZa E oUTroS
21 2021/850569 2019/51915-0 Maria da coNcEicao corrEa da NaTiVidadE
22 2020/548575 2019/52560-7 Maria dE faTiMa liMa cUNHa
23 2020/548575 2015/50934-7 ilKa da SilVa NaSciMENTo
24 2020/548575 2019/52099-7 oliNda da SilVa SaNTiaGo
25 2020/548575 2019/52355-4 oSaNa PErEira da SilVa
26 2020/576305 2019/54605-0 arSENio JorGE doS SaNToS
27 2019/417950 2018/50163-6 JUrUcE SacraMENTo da SilVa
28 2020/601782 2019/54649-1 aNETE PiNHEiro corrEa E oUTroS
29 2020/601435 2018/50957-0 aNa lUcia do rEGo PicaNco
30 2019/356924 2012/32092 aNa lUcia do rEGo PicaNco
31 2020/601668 2019/54829-3 Maria aParEcida da rocHa
32 2020/601596 2019/51727-8 SErGio caNTo lEao
33 2020/601596 2019/51862-3 caNdida fariaS dE MoraiS
34 2020/576692 2019/50534-8 aGlaMilSoN cHarlES MarQUES dE oliVEira
35 2020/576545 2019/54865-7 Maria do carMo MilHoMEM SalES
36 2020/601829 2019/51726-7 ElSoN EliaS dE SoUZa
37 2020/601972 2019/51909-1 JoSE iraPUaN da SilVa coElHo
38 2020/601481 2019/53669-1 aldEMar JESUS cardoSo JUNior
39 2020/611180 2019/50625-0 iSaBEl NUNES ValENTE
40 2020/591730 2019/51787-9 alaErSoN MoNTEiro da SilVa
41 2020/591730 2019/54612-0 Ecilda SoUZa dE araUJo
42 2020/591730 2019/54622-1 JoSE Maria MarQUES doS SaNToS
43 2020/591832 2019/54559-0 EdNa Maria NaSciMENTo dE araUJo
44 2020/591832 2019/54648-0 adriaN coSTa doS SaNToS E oUTroS
45 2020/491974 2019/53690-9 fraNciSco carrEiro da SilVa
46 2020/491974 2019/50409-4 rENaTo QUarESMa araUJo
47 2020/491974 2017/53547-2 MariNETE do Socorro MiZEricordia dE MElo
48 2020/548483 2017/50044-5 aMElia alENcar cUNHa
49 2020/548414 2019/54449-6 raiMUNda da coNcEicao E SilVa
50 2019/425257 2018/51055-7 aNa Maria dE HolaNda BaSToS
Belém, 12 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 691901
eXtrato de coNtrato

contrato administrativo: 042/2021
inexigibilidade nº 028/2021
Processo: 2021/807564
data da assinatura: 12/08/2021
Vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
Exercício: 2021 e 2022
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada para ministrar curso preparatório para Certificação Profissional 
em Compliance – Capacitação e Formação Profissional em Compliance Pú-
blico, na modalidade “in company”, para 35 (trinta e cinco) servidores do 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - iGEPrEV.
o valor total deste contrato é de r$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).
contratado: MENdES & loPES PESQUiSa, TrEiNaMENTo E EVENToS 
lTda, com sede na rua Mandaguaçu, 534, Sobre loja, Bairro Emiliano 
Perneta – cEP: 83324-430 - Pinhais/Pr, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
07.777.721/0001-51, neste ato representado por JUliETa MENdES loPES 
VarEScHiNi.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 12 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 691942
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eXtrato do aPostiLaMeNto
contrato administrativo: 041/2021
Processo: 2021/603670
data da assinatura: 12/08/2021
Exercício: 2021 
objeto: o presente instrumento tem o objetivo de apostilar a cláusula 
décima Terceira, a Natureza da despesa do contrato administrativo nº 
041/2021, com fundamento na lei nº 8.666/1993.
contratada: iMPrENSa oficial do ESTado, com sede na rua Trav. do chaco 
nº 2271, Bairro Marco – Belém/Pa, cEP 66.093-410, inscrita no cNPJ/Mf sob o  
nº. 04.835.476/0001-01, neste ato representado por JorGE lUiZ GUiMa-
rÃES PaNZEra.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 691943

eXtrato de 1º terMo aditiVo ao coNtrato
contrato administrativo: 015/2020
Processo: 2019/545703
data da assinatura: 05/08/2021
Exercício: 2021
objeto: o presente termo aditivo reajusta os valores em relação ao acor-
dado no contrato inicial, mediante repactuação de preço, de acordo com 
convenção coletiva de Trabalho 2021/2022, numero de registro MTE 
Pa000067/2021, retroagindo seus efeitos desde 01/01/2021.
o custo deste Termo de aditivo é de r$ 3.382,68 (Três mil e trezentos e 
oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
contratado: Empresa iNSTiTUTo iNTEraMEricaNo dE dESENVolViMEN-
To HUMaNo - BEM BraSil, com sede av. ibirapuera, n°. 2033, cJ 81- Ed. 
Edel Trade center - Bairro - Moema — cEP: 04.029-901 — São Paulo – SP, 
neste ato representado por seu representante legal, aNToNio claUdio 
da SilVa do NaSciMENTo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 12 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 691944

iNeXiGiBiLidade
inexigibilidade: 028/2021
Processo: 2021/807564
data: 11/08/2021
Valor Global: r$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) 
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para ministrar curso preparatório para Certificação Profissional em Compliance 
– Capacitação e Formação profissional em Compliance Público, na modalidade  
“in company”, para servidores do instituto de Gestão Previdenciária do Esta-
do do Pará - iGEPrEV.
fundamento legal: 
art. 25, inciso ii e art. 13, inciso Vi da lei nº 8.666/1993 e Parecer Jurídico  
nº 159/2021 - ProJUr iGEPrEV.
Unidade orçamentária: 84201- instituto de Gestão Previdenciária do Esta-
do do Pará Programa do PPa 2020/2023: 1508 – Governança Pública
Classificação Funcional Programática: - 09.128.1508.8887 -  Capacitação 
de agentes Públicos
Fonte de Recursos: - 0261000000 - Recursos Próprios Diretamente Arreca-
dados pela administração indireta 
Nº da ação: 260020 – Plano interno (Pi): 4120008887c
Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – PJ
razão Social: MENdES & loPES PESQUiSa, TrEiNaMENTo E EVENToS 
lTda, com sede na rua Mandaguaçu, 534, Sobre loja, Bairro Emiliano 
Perneta – cEP: 83324-430 - Pinhais/Pr, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
07.777.721/0001-51, neste ato representado por JUliETa MENdES loPES 
VarEScHiNi.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Franklin José Neves Contente
ordenador de despesa
iGEPrEV

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Exercício: 2021                                            
Número da inexigibilidade: 028/2021 
Processo: 2021/807564
data: 11/08/2021
ordenador: franklin josé neves contente
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Giussepp Mendes
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 691945

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 197 de 11 de agosto de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 
6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, que dispõe sobre a 
cessão de servidores de Órgãos e entidades da administração Pública Es-
tadual direta, autárquica e fundacional, publicada no doE nº 34.240 de 
01/06/2020;
coNSidEraNdo ainda, o teor do Processo Eletrônico nº 2021/579036 – 
cessão de servidor;
rESolVE:
forMaliZar a cESSÃo do servidor claUdio Marcio alVES ViEira, 
matrícula nº 5466385/1, ocupante do cargo de Técnico de administração 
e finanças – Economista da Escola de Governança Pública do Estado de 
Governança do Estado do Pará – EGPa para a Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Administração – SEPLAD, com ônus para o órgão cessionário, 
conforme art. 3°,§ 2° do decreto n° 795 de 29/06/2020, no período de 
01/06/2021 a 31/05/2025, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.
Portaria Nº.  189 de 10 de agosto de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/882172 e laudo Médido 78032,
rESolVE:
EXclUir, da PorTaria Nº 088 de 10 de Junho de 2021, publicado no doE 
nº 34.608 de 11 de Junho de 2021 o período de férias 05/07 a 03/08/2021, 
relativas ao período aquisitivo de 19/10/2018 a 18/10/2019 da servidora 
JUliaNa fUrTado carNEiro, matrícula nº. 54185831/2, assistente 
administrativo, lotada na coordenação de desenvolvimento e Habilidades 
Profissionais- CDHP/ EGPA
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 691894

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 206 de 12 de agosto de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o laudo Médico Nº. 78032 da dSo/SEad – coordenado-
ria de Perícia Médica nos autos 2021/218067,
rESolVE:
forMaliZar, 150 (cento e cinquenta) dias de licença para Tratamento 
de Saúde, em prorrogação, a servidora, JUliaNa fUrTado carNEiro, 
matrícula nº 54185831/2, cargo assistente administrativo, lotada na co-
ordenadoria de Desenvolvimento e Habilidades Profissionais - CDHA desta 
EGPa, no período de 07/04/2021 a 03/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 691912

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 100/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElÉM E a EScola dE GoVErNaN-
Ça PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 02/06/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Edmilson Brito rodrigues – Prefeito do 
Município de Belém/Pa.

Protocolo: 691724
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.689 de 11 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
DESIGNAR os servidores ALTINO NASCIMENTO SAMPAIO, Identificação 
funcional nº 05096936/01, coordenador da célula de Gestão de Projetos 
e sistemas, e NATALIE MARIA BASTOS FRANCO, Identificação Funcional 
nº 57203863/01, coordenadora da célula de Gestão do atendimento e 
Qualidade - cGaQ, para atuarem como fiscal e fiscal Substituta, respec-
tivamente, do CONTRATO N° 049/2020/SEFA, firmado entre a SEFA e a 
Empresa lacUNa SofTWarE lTda
art.  2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 691720
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 988 de 26 de Maio de 2021
coNcEdEr 13 (treze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora Maria ElVira TUMa acHi BriTo, fiscal de receitas Estaduais, id 
func nº 5097410/1, lotada na cEEaT de Grandes contribuintes, no período 
de 19/03/2020 a 31/03/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1457 de 26 de JULHo de 2021
dESiGNar a servidora GUioMarlEa loPES BarBoSa, id func nº 
3251500/1, auxiliar de administração, em substituição a servidora clE-
oNicE carValHo dE SoUZa VENaNcio, id func nº 5138612/1, Gerente 
fazendário, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1604 de 04 de aGosto de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor lUiZ fErNaNdo aMaral BoTElHo, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 1201/2, lotado na cEcoMT de itinga, no período de 
01/07/2021 a 15/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1605 de 04 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao servidor Mario cESar HollaNda 
caMPoS, id func nº 5914765/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lota-
do na cEraT de altamira, para serem usufruídas no período de 10/11/2021 
a 09/12/2021, referentes ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1606 de 04 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 1607 de 05 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 26 (vinte e seis) dias, a contar de 02/08/2021, do gozo das 
férias do servidor HENriQUE MEdEiroS SilVa, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5914773/1, lotado na cEEaT de Micro e Pequenas 
Empresas, concedidas pela PorTaria Nº 1015 de 31/05/2021, publicada 
no doE nº 34.602 de 02/06/2021, referente ao exercício de 29/07/2020 
a 28/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1608 de 05 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 03/08/2021, do gozo das 
férias do servidor rafaEl GUErSoNi BraSil, fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5915248/1, lotado na UEcoMT de São francisco, concedidas 
pela PorTaria Nº 1493 de 22/07/2021, publicada no doE nº 34.654 de 
28/07/2021, referente ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1644 de 09 de aGosto de 2021
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no 
doE nº 34.620 de 24/06/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de aGoSTo/2021, o nome do servidor carloS 
alBErTo JorGE dE oliVEira JUNior, id func nº 5902483/4, Gerente 
fazendário, lotado  na Escola fazendária.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 1645 de 09 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 03/08/2021, do gozo 
das férias da servidora GiNa SalES corrEa, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5915157/1, lotada na cEraT de Santarém, concedidas 
pela PorTaria Nº 1187 de 18/08/2021, publicada no doE nº 34.620 de 
24/06/2021, referente ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1650 de 09 de aGosto de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora Maria dE NaZarE coUTiNHo da SilVa, assistente administrativo, 
id func nº 5144230/1, lotada na célula de Gestão de recursos financeiros, 
no período de 23/07/2021 a 06/08/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1651 de 09 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora MoNica HElENa Soa-
rES PErEira, id func nº 57173492/1, Técnico em Gestão Publica, lotada 
na diretoria de  Gestão contábil e fiscal, para serem usufruídas no período 
de 16/12/2021 a 30/12/2021, referentes ao exercício de 24/07/2020 a 
23/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1652 de 09 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora MoNica HElENa Soa-
rES PErEira, id func nº 57173492/1, Técnico em Gestão Publica, lotada 
na diretoria de  Gestão contábil e fiscal, para serem usufruídas no período 
de 01/06/2022 a 15/06/2022, referentes ao exercício de 24/07/2020 a 
23/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1653 de 09 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 03/08/2021, do gozo 
das férias da servidora MariNEa do Socorro carValHo doS SaNToS, 
Técnico em Gestão desenvolvimento Urbano, id func nº 55589954/2, 
lotada na Escola fazendária, concedidas pela PorTaria Nº 1187 de 
18/08/2021, publicada no doE nº 34.620 de 24/06/2021, referente ao 
exercício de 01/08/2020 a 31/07/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1654 de 09 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 02/08/2021, do gozo 
das férias da servidora SiMoNE GUiMaraES rocHa XErfaN, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5914917/1, lotada na célula Planejamento 
Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização, concedidas pela 
PorTaria Nº 1015 de 31/05/2021, publicada no doE nº 34.602 de 
02/06/2021, referente ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1655 de 09 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 03/08/2021, do gozo 
das férias da servidora clEMENcia araUJo NETa, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 45063/1, lotada na cEcoMT de carajás, concedidas 
pela PorTaria Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no doE nº 34.620 de 
24/06/2021, referente ao exercício de 30/07/2020 a 29/07/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1656 de 09 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 03/08/2021, do gozo 
das férias da servidora HElENiZE HElENa loBaTo da SilVa, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5570107/1, lotada na cEraT de Marituba, 
concedidas pela PorTaria Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no doE nº 
34.620 de 24/06/2021, referente ao exercício de 26/11/2019 a 25/11/2020, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1657 de 09 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 23 (vinte e três) dias, a contar de 09/08/2021, do gozo 
das férias da servidora SiMoNE PoNTES dE fiGUEirEdo, assistente 
administrativo, id func nº 5144108/1, lotada na cEcoMT, concedidas 
pela PorTaria Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no doE nº 34.620 
de 24/06/2021, referente ao exercício de 01/08/2020 a 31/07/2021, as 
quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período de 20.12.2021 
a 11.01.2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1658 de 09 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 04/08/2021, do gozo 
das férias do servidor caio aUGUSTo GiBErToNi GoMES, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5914745/2, lotado na cEEaT de Micro e 
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Pequenas Empresas, concedidas pela PorTaria Nº 1187 de 18/06/2021, 
publicada no doE nº 34.620 de 24/06/2021, referente ao exercício de 
29/07/2020 a 28/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem 
usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1659 de 09 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 04/08/2021, do gozo 
das férias do servidor oScar corrEa BaSToS, Motorista, id func nº 
3251411/1, lotado na cEraT de capanema, concedidas pela PorTaria 
Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no doE nº 34.620 de 24/06/2021, 
referente ao exercício de 12/06/2020 a 11/06/2021, as quais ficam 
autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1677 de 10 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/04/2021, do gozo 
das férias do servidor PaUlo SErGio dE MElo GoMES, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5096944/1, lotado na cEcoMT de Portos e aeroportos, 
concedidas pela PorTaria Nº 428 de 03/03/2021, publicada no doE nº 34.510 
de 08/03/2021, referente ao exercício de 01/09/2019 a 31/08/2020, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

errata
de ordem,
PorTaria Nº 1587 dE 03/08/2021, PUBlicada No doE Nº 34.658 dE 
04/08/2021.
SErVidor oSValdo NicolaU MoNTEiro corrEa
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo 01/09/2021 a 30/09/2021
Leia-se: PErÍodo dE GoZo 13/09/2021 a 12/10/2021.

Protocolo: 691629

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002760, de 06 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria aNa cElia doS SaNToS.
cPf: 400.476.522-68.
Marca/ModElo: VW/VoYaGE 1.6l af5.
cHaSSi: 9BWdl45U3lT035717.
Portaria Nº 2021330002764, de 09 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EliaNa alcaNTariNo MENEScal.
cPf: 118.791.302-20.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HGH8840lK104205.
Portaria Nº 2021330002762, de 09 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: oliMPio PiQUia MaTiaS.
cPf: 399.472.892-49.
Marca/ModElo: fiaT/SiENa ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 9Bd19716TH3316829.
Portaria Nº 2021330002763, de 09 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo SErGio loPES frEiTaS.
cPf: 105.601.652-34.
Marca/ModElo: VW/T croSS Hl TSi aE.
cHaSSi: 9BWBJ6Bf5l4048316.
Portaria Nº 2021330002761, de 09 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raUl dE MoraES MorEira.
cPf: 658.239.402-97.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSKJ607166.
Portaria Nº 2021330002765, de 10 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aldaMiro raBElo da coSTa.
cPf: 043.870.152-68.
Marca/ModElo: ford/Ka SE PlUS aT1.5Sdc.
cHaSSi: 9BfZH54S0M8037510.

Portaria Nº 2021330002766, de 10 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNio firMo diaS cardoSo NETo.
cPf: 061.919.322-00.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP194000.
Portaria Nº 2021330002772, de 10 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: arTHUr NUNES da coSTa.
cPf: 098.352.909-46.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB104119.
Portaria Nº 2021330002767, de 10 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EliETE da coSTa SilVEira.
cPf: 148.397.252-68.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB216974.
Portaria Nº 2021330002771, de 10 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iVaNilSoN dE alMEida fErrEira.
cPf: 036.255.832-91.
Marca/ModElo: NiSSaN/VErSa 16SV cVT.
cHaSSi: 94dBcaN17KB102664.
Portaria Nº 2021330002770, de 10 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE MarTiNS BUENo.
cPf: 044.536.891-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP193946.
Portaria Nº 2021330002768, de 10 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaNdra MarGarETE BarroS NaSciMENTo.
cPf: 663.674.847-87.
Marca/ModElo: MMc/PaJEro Tr4 fl 2Wd HP.
cHaSSi: 93XfNH72WEcd82488.
Portaria Nº 2021330002769, de 10 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: WilKEr GEraldo dE MiraNda SoarES.
cPf: 440.075.402-25.
Marca/ModElo: i/HYUNdai aZEra 3.3 V6.
cHaSSi: KMHfc41dBBa526525.
Portaria Nº 2021330002774, de 11 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNio fEliX dE JESUS GoMES.
cPf: 019.245.242-87.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870KZ104983.
Portaria Nº 2021330002777, de 11 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao PEdro BoUcao da SilVa BaTiSTa.
cPf: 022.040.782-71.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP189287.
Portaria Nº 2021330002775, de 11 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: MaNoEl MarcoS dE aBrEU.
cPf: 120.855.452-20.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY lX cVT.
cHaSSi: 93HGM6650HZ212055.
Portaria Nº 2021330002778, de 11 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria caroliNa loPES rEiS.
cPf: 497.980.067-04.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX flEX.
cHaSSi: 93HGE6850dZ210914.

Protocolo: 691465

Portaria de recoNHeciMeNto 
de iMUNidade de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002776, de 11 de agosto de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SociEdadE BraSiliENSE dE acao E cUlTUra.
cNPJ: 05.320.536/0001-08.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9Bd1196Gdl1152984 fiaT/doBlo ESSENcE 7l E
2021 9BWJB45U1KP038533 VW/NoVa SaVEiro rB MBVd

Protocolo: 691468

Portaria de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 
de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002773, de 10 de agosto de 2021
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002116, de 07 de abril de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SoNia Maria Sa roriZ dE carValHo.
cPf: 431.277.892-20.
Marca/ModElo: fiaT/PUNTo ESSEN. 1.6 dl.
cHaSSi: 9Bd118126H1344052.

Protocolo: 691470
Portaria Nº 1.683 de 10 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
DESIGNAR os servidores CILAS DOS SANTOS SOUZA, Identificação Funcio-
nal nº 00727423-01, auxiliar de informática, e Marcia HElENa oliVEira 
CARDOSO, Identificação Funcional nº 03251748-01 Assistente Administra-
tiva, para atuarem como fiscal e fiscal Substituta, respectivamente, do 3° 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2018/SEFA, firmado entre a SEFA e 
a Empresa TÉcNica coMÉrcio E SErViÇoS aUToriZadoS EM BalaNÇaS.
art.  2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 691414
Portaria Nº 564 de 10 de aGosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda do Pará, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 138, parágrafo único, ii, da constituição Estadual; 
art. 6o, i, ii e Viii, do decreto no 1.604, de 18 de abril de 2005 e art. 6o, 
i, ii, X, Xii e XX, da instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005;
coNSidEraNdo o § 1º do art. 2º do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013;
coNSidEraNdo a cláusula Segunda, inciso ii, alínea “a”, item 4 do Termo 
de cooperação nº 01/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a Auditoria Geral do Estado, que tem por finalidade o estabeleci-
mento de obrigações recíprocas no contexto do Programa de Modernização 
da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii -Pa;
coNSidEraNdo ofício aGE nº 406/2021 - GaB. e os autos do Processo 
administrativo Eletrônico no 2021/806942.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores roSEli Maria KEMPfEr PaNToJa, iden-
tificação Funcional nº 02005816-02, Gerente Fazendária, para atuar como 
fiscal titular e ANTONIA IRANETE GADELHA STAACK, Ouvidora, com Iden-
tidade Funcional nº 055282601, para atuar como fiscal substituto e RO-
BERTO CARLOS ALVES MENDES, Identificação Funcional nº 8011818-3, 
ASSESSOR SUPERIOR I. , para atuar, como auxiliar de fiscal do Contrato, 
nº 061/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
e a ProdEPa - Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretario de Estado da fazenda

Protocolo: 691432

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º.
contrato: 049/2020/SEfa.
data da assinatura: 06/08/2021.
Justificativa: Com fundamento na no art. 57, II, da Lei no 8.666/93 e na 
Manifestação nº 322/2021/coNJUr/SEfa/Pa o presente termo aditivo tem 
por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses, 
com início em 10 de Setembro de 2021 e término em 09 de Setembro de 2022.
Vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022.
orçamento: 17101.04. 126.1508.8338.
Natureza da despesa: 33.90.40 – Serviço de tecnologia da informação e 
comunicação – Pessoa Jurídica.
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários.
Valor Mensal Estimado: r$ 2.080,00.
contratado: lacUNa SofTWarE lTda, cNPJ nº 20.658.903/0001-71.
ordenador responsável: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 691749

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 022/2021.
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço, conforme abaixo:
objeto: É a contratação de Empresa Especializada na aquisição de licença 
e renovação do creative cloud for teams all apps team licensing subscri-
pion, pelo período de 36 meses. E a aquisição de licença e atualização da 
Plataforma adobe Stock, com 40 (quarenta) “ativos padrão” por mês, pelo 
período de 36 meses. atendimento ao item 2.41 do Plano de aquisição do 
Projeto 1.05.03 do âmbito do ProfiSco ii.
data da abertura: 31/08/2021 - as 10h00min HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
consultor individual-Bid
cGlc/dad/SEfSa

Protocolo: 691531
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 023/2021.
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço, conforme abaixo:
Objeto: É a Aquisição de Solução de Segurança Unificada com caracterís-
ticas de Next ceneration firewall (NGfW) para o ambiente de tecnologia 
da informação e contratação de Serviços de data center - aplliance de 
Segurança da Secretaria de fazenda. atendimento ao item 3.20 do Plano 
de aquisição do Projeto 1.03.04 do âmbito do ProfiSco ii,
data da abertura: 27/08/2021 - as 10h.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
consultor individual-Bid
cGlc/dad/SEfSa

Protocolo: 691871

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
Portaria Nº 1636 de 06 de agosto de 2021 autorizar MarcoS cor-
REA DA SILVA, identificação funcional nº 0568158801, MOTORISTA, CO-
ordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de conduzir veiculo oficial na CECOMT ARAGUAIA, o pagamento de 
13 diárias, no período de 17.08.2021 à  29.08.2021, em complementação 
as concedidas através da PorTaria Nº 1489 de 21/07/2021, publicada no 
d.o.E nº 34.651 de 27/07/2021.
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Portaria Nº 1638 de 06 de agosto de 2021  autorizar 17 e 1/2  
diárias a servidora Maria ESTEr MoraES coUTiNHo, nº 0001112601, 
TEc. dE coNTaBilidadE, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS.dE PorToS E aEroPorToS, objetivo de exercer atividade adminis-
trativa na cEcoMT araGUaia, no período de 15.08.2021 à  01.09.2021, 
no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1639 de 06 de agosto de 2021 autorizar 13 e 1/2  di-
árias ao servidor JoSE lUiZ oliVEira MarTiNS, nº 0000566501, MoTo-
riSTa, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de conduzir de veículo oficial na CECOMT ARAGUAIA, 
no período de 18.08.2021 à 31.08.2021, no trecho Belém - conceição do 
araguaia - Belém.
Portaria Nº 1640 de 06 de agosto de 2021  autorizar 17 e 1/2  di-
árias ao servidor raiMUNdo NoNaTo MElo MariNHo, nº 0520685501, 
daTiloGrafo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcado-
riaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver atividade administrativa na 
cEcoMT araGUaia, no período de 15.08.2021 à  01.09.2021, no trecho 
Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1641 de 06 de agosto de 2021 autorizar 17 e 1/2  diá-
rias ao servidor NElSoN rodriGUES dE MoraES filHo, nº 0325189601, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coN-
TrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver ativi-
dade administrativa na cEcoMT araGUaia , no período de 15.08.2021 à 
01.09.2021, no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1642 de 06 de agosto de 2021  autorizar 20 e 1/2  di-
árias a servidora ElENiSE SiQUEira MENdES, nº 0512810201, fiScal-c, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂN-
SITO, objetivo de realizar serviço de fiscalização itinerante na CECOMT 
araGUaia, no período de 09.08.2021 à  29.08.2021, no trecho Belém - 
conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1643 de 06 de agosto de 2021 autorizar 17 e 1/2  diá-
rias a servidora liSlENE do Socorro BorGES liSBoa, nº 0324904201, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coN-
TrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver ativi-
dade administrativa na cEcoMT araGUaia, no período de 15.08.2021 à 
01.09.2021, no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1691 de 12 de agosto de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor JoNaS ViToriNo dE oliVEira, nº 0518635801, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de conduzir carro oficial, no período de 15.08.2021, no trecho 
Belém - Gurupi.
Portaria Nº 1696 de 12 de agosto de 2021 autorizar 1/2  diária ao 
servidor BENEdiTo JoSE fariaS da SilVa, nº 0200615402, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de conduzir carro oficial, no período de 15.08.2021, no trecho 
Gurupi - Belém.

Protocolo: 691554

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGeira, coordena-
dora Executivo regional de administração Tributária e Não Tributária de 
Marabá, desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foram lavrados autos de infração 
e Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa NoTificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III 
da lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a 
interpor impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia Tran-
samazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, 
município de Marabá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva 
do crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.
raZÃo Social: W a SoUZa MiNEradora dE MaNGaNES iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo lTda
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.607.543-1
aiNf’s: 032021510000109-3 e 032021510000110-7
afrE: lindemberg alvino aragão
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 691734
editaL - cerat tUcUrUÍ
o  ilmo. Sr . roMUlo roldao BraNdao dE SoUSa , coordenador fa-
zendário, desta Secretaria de Estado da fazenda , faZ SaBEr ao titu-
lar ou representante legal do contribuinte abaixo relacionado que foi la-
vrado AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, ficando o mesmo NO-
Tificado , na forma do disposto pelo artigo 14, § 3º da lei  nº 6.182, de 
30.12.98 , a PaGar ou aPrESENTar impugnação no prazo de 30 (trinta) 
dias , após  a  data  da publicação  ou afixação do  edital , na sede da 
cEraT , situada à av. aloysio chaves nº 155 - Nova Tucuruí , Tucuruí/
pa , ressaltando que o não atendimento, no prazo estabelecido, ensejará 
a adoção de medidas cabíveis em defesa do Erário Estadual.
raZÃo Social: l c liMa EirEli

iNScriÇÃo ESTadUal :  15621580-2
aiNf Nº : 542020510000003-8
ENdErEÇo : aVE TaNcrEdo NEVES SN - cENTro - GoiaNESia do Pará
Tucuruí, 12 de  agosto de 2021
roMUlo roldÃo BraNdÃo dE SoUSa
coordenador fazendário - cEraT TUcUrUÍ

Protocolo: 691682
editaL - cerat tUcUrUÍ
o  ilmo. Sr . roMUlo roldao BraNdao dE SoUSa , coordenador fa-
zendário, desta Secretaria de Estado da fazenda , faZ SaBEr ao titu-
lar ou representante legal do contribuinte abaixo relacionado que foi la-
vrado AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, ficando o mesmo NO-
Tificado , na forma do disposto pelo artigo 14, § 3º da lei  nº 6.182, de 
30.12.98 , a PaGar ou aPrESENTar impugnação no prazo de 30 (trinta) 
dias , após  a  data  da publicação  ou afixação do  edital , na sede da CE-
raT , situada à av. aloysio chaves nº 155 - Nova Tucuruí , Tucuruí/pa , ressaltan-
do que o não atendimento, no prazo estabelecido, ensejará a adoção de medidas 
cabíveis em defesa do Erário Estadual.
raZÃo Social: l B cardoSo coMÉrcio dE ProdUToS aliMENTÍcioS EirEli
iNScriÇÃo ESTadUal : 15699842-4
aiNf Nº : 262020510002142-5
ENdErEÇo : rUa SÃo lUiZ 186 - BEla ViSTa - BrEU BraNco/Pa
Tucuruí, 12 de  agosto de 2021
roMUlo roldÃo BraNdÃo dE SoUSa
coordenador fazendário - cEraT TUcUrUÍ

Protocolo: 691702
editaL - cerat tUcUrUÍ
o  ilmo. Sr . roMUlo roldao BraNdao dE SoUSa , coordenador fa-
zendário, desta Secretaria de Estado da fazenda , faZ SaBEr ao titu-
lar ou representante legal do contribuinte abaixo relacionado que foi la-
vrado AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, ficando o mesmo NO-
Tificado , na forma do disposto pelo artigo 14, § 3º da lei  nº 6.182, de 
30.12.98 , a PaGar ou aPrESENTar impugnação no prazo de 30 (trinta) 
dias , após  a  data  da publicação  ou afixação do  edital , na sede da 
cEraT , situada à av. aloysio chaves nº 155 - Nova Tucuruí , Tucuruí/
pa , ressaltando que o não atendimento, no prazo estabelecido, ensejará 
a adoção de medidas cabíveis em defesa do Erário Estadual.
raZÃo Social: SUPPorT UrBaNiZaÇÃo E loGiSTica lTda
iNScriÇÃo ESTadUal :  15405590-5
aiNf Nº : 352020510006915-0
ENdErEÇo : rod Pa 140 , KM 2,5 - fUNdoS - S/N - ToMÉ-aÇU/Pa
Tucuruí, 12 de  agosto de 2021
roMUlo roldÃo BraNdÃo dE SoUSa
coordenador fazendário - cEraT TUcUrUÍ

Protocolo: 691692

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Estado da 
fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que os autos de infração e 
Notificação Fiscal abaixo relacionados foram declarados IMPROCEDENTES, 
em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
012017510000064-0, 012018510001023-5, 012019510000189-
6, 092017510000188-2, 092017510000189-0, 092017510000190-
4, 092017510000251-0, 092021510000139-7.
Belém (Pa), 12 de agosto de 2021.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 691439

oUtras MatÉrias
.

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:
seGUNda cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto 
Em 19/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16200, aiNf nº 
092016510001772-2, contribuinte SUcoPar iNdUSTria E coMErcio dE 
SUcoS EirEli, insc. Estadual nº. 15242347-8, advogado: THaiS do Por-
To NEVES SilVa, oaB/Pa-23778
Em 19/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16198, aiNf nº 
092016510001774-9, contribuinte SUcoPar iNdUSTria E coMErcio dE 
SUcoS EirEli, insc. Estadual nº. 15242347-8 ,advogado: THaiS do Por-
To NEVES SilVa, oaB/Pa-23778
Em 19/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17306, aiNf nº 
102017510000066-5, contribuinte alTaMira MaGaZiNE lTda - EPP, insc. 
Estadual nº. 15242764-3, advogado: ToNY GlEYdSoN da SilVa BarroS, 
oaB/Pa-19444
Em 19/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18364, aiNf nº 
092018510000663-6, contribuinte loJa do BorracHEiro coMErcial 
dE arTiGoS dE BorracHa lTda, insc. Estadual nº. 15218998-0
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Em 19/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18366, aiNf nº 
092018510000664-4, contribuinte loJa do BorracHEiro coMErcial 
dE arTiGoS dE BorracHa lTda, insc. Estadual nº. 15218998-0, advo-
gado: PaUlo NaZarENo SilVa coSTa, oaB/Pa-23322
Em 19/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18382, aiNf nº 
052019510000033-9, contribuinte S S MElo coMErcio ME, insc. Estadu-
al nº. 15233916-7

Protocolo: 691728

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000905 de 12/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005402/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: Eliel Tavares da Silva – cPf: 353.767.082-68
Marca: VW/NOVO VOYAGE 1.6 MANUAL Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000907 de 12/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005374/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 domingos Pinheiro aracati – cPf: 081.949.472-00
Marca: HONDA/WR-V EXL CVT 2.0 Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000909 de 12/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005382/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: Helio Wilson dias Gomes – cPf: 859.088.602-63
Marca: CHEV/TRACKER 12T A PREMIER Tipo: Pas/Automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004355, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005410/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 da Silva rodrigues – cPf: 632.491.622-72
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ7MP011203
Portaria n.º202104004357, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005406/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: luis Gonzaga do Nascimento – cPf: 145.315.503-15
Marca/Tipo/chassi
VW/foX cl MBV/Pas/automovel/9BWaB45Z1J4006029
Portaria n.º202104004359, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005408/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: Zaquel alves de Miranda – cPf: 476.680.162-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404231
Portaria n.º202104004361, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005405/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: alberto luiz Menezes de lima Junior – cPf: 563.627.732-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG219182
Portaria n.º202104004363, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005407/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: Wilson Machado Gama – cPf: 283.097.072-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE Tl McV/Pas/automovel/9BWdG45U2HT103114
Portaria n.º202104004365, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 22021730002407/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio ronaldo Teles Marques – cPf: 623.200.172-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE6K0414619
Portaria n.º202104004367, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005403/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio carlos de Moraes carvalho – cPf: 092.212.632-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.0 flEX/Pas/automovel/9Bd372110E4040184

Portaria n.º202104004369, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001207/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: leniana lopes do Nascimento – cPf: 658.882.602-82
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U2JT010274
Portaria n.º202104004371, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005368/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: Maria airlane de oliveira costa – cPf: 764.807.392-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG294319
Portaria n.º202104004373, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 22021730002768/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos andrei da Silva fernandes – cPf: 018.223.762-11
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TG3267781
Portaria n.º202104004375, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005397/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: Kassio da Silva costa – cPf: 685.251.842-68
Marca/Tipo/chassi
i/rENaUlT loGaN ZEN16MT/Pas/automovel/8a14SrZH5Ml446764
Portaria n.º202104004377, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005361/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: rafael de Souza lemos – cPf: 380.866.622-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl48U0KB255050
Portaria n.º202104004379, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005362/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 de Nazare Barros damasceno – cPf: 227.548.812-04
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920KB121855
Portaria n.º202104004381, de 12/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001135/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 Nazareno de almeida Santiago – cPf: 639.872.602-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU038693

Protocolo: 691663

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará, nos ter-
mos da lei nº 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e con-
tratos¹, licitação na modalidade pregão eletrônico para aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE idENTidadE ViSUal, ViSaNdo SUPrir rEPoSiÇÃo dE 
ESToQUE, aS UNidadES QUE SErÃo iNaUGUradaS EM 2021/2022 con-
forme especificações e condições exigidas no edital, Termo de Referência 
e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 25.08.2021
Horário: 10h (horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 13/08/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará www.banpara.b.br e sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br ; ou, 
(ii) Na sede do BaNPará (av. Presidente Vargas, nº 251, Ed. BaNPará – 
1º andar, Comércio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de 
r$0,25 (vinte e cinco centavos) por folha (conta-corrente nº 800.002-6, 
agência nº 11 do BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de 
reprodução.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 691839
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114

O Banco do Estado do Pará S.A. 
- Banpará, sociedade anônima de 
capital aberto, com ações ordiná-
rias sob o código BPAR3, anun-
cia seus resultados para o 1º 
Semestre de 2021. Informações 
adicionais podem ser encontra-
das no site de relações com in-
vestidores do Banco, no endere-
ço eletrônico ri.banpara.b.br.
Como consequência do compor-
tamento dos negócios, o Lucro 
Líquido no 1º semestre de 2021 
foi de R$ 120.370 mil.
O Banpará encerrou com o Ativo 
Total no montante de R$ 12.490 
milhões, expansão de 29,7% em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior, motivado principal-
mente pelo aumento das oper-
ações de crédito.
O Patrimônio Líquido variou posi-
tivamente em 10% quando com-
parado com o mesmo período do 
ano anterior, ocasionado pelo re-

investimento do resultado do período.
O Índice de Efi ciência demonstra o quanto é necessário de estrutura 
operacional para manter as atividades do Banco e resulta da relação 
entre as despesas operacionais e as receitas de intermediação fi nan-
ceira. No 1º semestre de 2021 houve retração no índice, quando o 
comparamos com o mesmo período de 2020, em consequência do 
crescimento das despesas administrativas e das provisões.

RELATÓRIO DE RESULTADOS DO 1º SEMESTRE DE 2021

(1)  Resultado Bruto da Intermediação Financeira + Provisão para Cré-
dito de Liquidação Duvidosa.
(2) Resultado Operacional – Equivalência Patrimonial + Depreciação/
Amortização.

(3) Prestação de Serviços + Tarifas Bancárias.
(4) Despesas Administrativas + Outras Despesas Administrativas.
(5) Lucro Líquido / Receita Total.
(6) EBITDA / Receita Total.
(7) Saldo Devedor Inadimplente do Contrato / Carteira de Crédito.
(8) Lucro Líquido / Ativo Total (taxa anualizada).
(9) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido (taxa anualizada).
(10) Provisão Constituída / Carteira de Crédito.
(11) Receitas de Serviços + Rendas de Tarifas Bancárias / Despesas 
Administrativas.

Mensagem da Administração

Senhores Acionistas e demais interessados,
Apresentamos o Relatório da Administração do Banco do Estado do 
Pará S.A., relativo ao 1º semestre de 2021, elaborado em conformi-
dade com os padrões estabelecidos pela Lei das Sociedades por Ações, 
pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, pelo Banco Central do Brasil 
– Bacen e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Este documen-
to contempla o panorama da nossa estratégia empresarial, posicio-
namento de mercado, perspectivas, projetos, principais iniciativas e 
resultados obtidos durante o período.
Nosso relatório está disponível em meio eletrônico no site ri.banpa-
ra.b.br, na seção de central de resultados, onde também podem ser 
acessados os documentos referentes às demonstrações fi nanceiras, 
notas explicativas e os pareceres dos auditores independentes, Con-
selho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário.

Economia Internacional
O cenário econômico internacional apresentou perspectivas otimistas em 
relação ao crescimento do PIB global em 2021, se comparado ao ano 
de 2020, motivado por melhores perspectivas da atividade econômica. 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou em seu último relató-
rio World Economic Outlook (WEO), publicado em abril de 2021, que a 
economia mundial deve apresentar recuperação mais forte em 2021 e 
2022, com crescimento projetado em 6% e 4,4%, respectivamente. De 
acordo com o FMI, as recuperações econômicas estão divergindo entre 
os países e setores, refl etindo as interrupções induzidas pela pandemia 
do Covid 19, tendo em vista que as perspectivas dependem não apenas 
das vacinas, mas também da efi cácia das políticas econômicas imple-
mentadas.O WEO também mostra que a expectativa do FMI para as 
economias avançadas é de 5,1% para 2021 e de 3,6% para 2022. Para 
os mercados emergentes e economias em desenvolvimento, a estimati-
va é de 6,7% em 2021 e 5,0% em 2022. Já para a Ásia emergente e em 
desenvolvimento a projeção é de 8,6% para 2021 e de 6,0% para 2022.
Economia Nacional
No cenário nacional, dados das Contas Nacionais, divulgados em junho 
de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
mostram que o PIB da economia brasileira apresentou crescimento 
de 1,2% no 1º trimestre de 2021 em relação ao 4º trimestre de 2020 
(série dessazonalizada), destaque para o setor agropecuário que apre-
sentou crescimento de 5,2%, repercutindo a safra recorde de soja. A 
projeção do Banco Central do Brasil (BC), publicada no Relatório de 
Infl ação de junho de 2021, para o crescimento do PIB em 2021 passou 
de 3,6% para 4,6%. Esse resultado veio melhor do que o esperado 
pelo mercado no 1 º trimestre de 2021, apesar do recrudescimento 
da crise sanitária observada no fi nal de março de 2021. Em relação 
ao nível de preços, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) apresentou no mês de junho variação de 0,53% e fi cou 0,30 
ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em maio 0,83%, 
destaque para os grupos de Vestuário e Habitação que apresentaram 
no mês junho alta de 1,21% e 1,10%, respectivamente. O acumulado 
dos últimos doze meses foi 8,35%, contra os 8,06% nos 12 meses 
imediatamente anteriores. De acordo com a Pesquisa Focus realizada 
pelo BC, a previsão do mercado para a infl ação apresentou crescimen-
to na mediana das projeções para a variação anual do IPCA em 2021, 
passando de 5,44% em 04 de junho de 2021 para 5,97% em 25 de 
junho de 2021. A estimativa do mercado para a variação anual do IPCA 
em 2022 apresentou leve aumento, passando de 3,70% para 3,78%.
Economia Local
No cenário local, a expectativa da Fundação Amazônia de Amparo a Es-
tudos e Pesquisas (FAPESPA) para o crescimento da economia do Pará 
mostrou-se mais otimista no 2º trimestre de 2021. A Fundação reviu em 
maio sua projeção para o crescimento real do PIB paraense em 2021 para 
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3,21%, ante 2,65% previsto em março de 2021, resultado da melhora 
nos indicadores econômicos, bem como da ampliação da mobilidade e da 
continuidade do processo de vacinação no Estado. Em linha com essa ex-
pectativa, o Índice de Atividade Econômica Regional do Pará (IBCR-Pa) de 
maio de 2021, divulgado pelo IBGE, apresentou crescimento de 7,55% 
em relação a maio de 2020 (série dessazonalizada), reforçando a per-
spectiva de retomada do crescimento da economia paraense. 
A indústria paraense também apresentou resultado positivo, con-
forme dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) 
do IBGE publicado em julho de 2021, referente ao mês de maio, a 
produção industrial do Estado apresentou crescimento de 4,7% em 
relação a maio de 2020 (série com ajuste sazonal), destaque para 
indústrias extrativistas que apresentaram crescimento de 5,69% na 
mesma base de comparação.
Quanto ao comércio local, dados divulgados pela Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) do IBGE em julho de 2021, referente ao mês de maio, 
mostram que o volume de vendas do comércio varejista da economia 
paraense apresentou crescimento de 43,4% no mês de maio de 2021 
em comparação com o mês de maio de 2020. 
No tocante a infl ação, dados do IBGE de junho de 2021 mostram que 
o IPCA apurado na região metropolitana de Belém no acumulado dos 
últimos 12 meses foi 8,71%. No mês de junho esse índice apurado no 
Estado apresentou variação de 0,24%.
No âmbito da gestão fi scal, o Pará apresenta bom conceito junto a 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN). De acordo com o Boletim de 
Finanças dos Entes Subnacionais 2020 do Tesouro Nacional publicado 
em outubro de 2020, o Estado apresenta a nota “B” da CAPAG (Clas-
sifi cação da Capacidade de Pagamento). 

Análise das Operações

Ativos

O Banpará encerrou o 1º semestre de 2021 com o Ativo Total no mon-
tante de R$ 12.490 milhões, crescimento de 29,7% quando compara-
do com o mesmo período do ano anterior. 
Mesmo registrando queda nas disponibilidades de 36,7%, ocasionada 
pela implantação de novos processos visando economia para o Banco, 
houve crescimento nas aplicações fi nanceiras e de liquidez, ocasiona-
do pelo aumento das operações compromissadas, houve crescimento 
nas operações de crédito, em função de créditos liberados por meio de 
empréstimo e a evolução em outros valores e bens em decorrência dos 
contratos de patrocínio.
Aplicações Interfi nanceiras

A variação positiva no Compulsório Total foi de 46% comparada ao 1º 
semestre de 2020, considerando que o aumento de 22,3% no saldo 
de depósitos à vista foi motivado principalmente pelo volume de tran-
sações de pagamento em moeda estrangeira e incremento de 12,1% 
nos depósitos de poupança.
Captações

As captações de varejo mantiveram o nível de liquidez do Banco em 
patamares adequados para sustentar a estratégia de expansão dos 
negócios. De modo geral, as captações de Depósito a Prazo, Poupança 
e Depósito à Vista tiveram variação positiva, respectivamente, de 
49,4%, 12,1% e 22,3% em relação ao 1º semestre de 2020, devido ao 
perfi l majoritariamente conservador dos clientes. Quanto às captações 
de Depósito Interfi nanceiro e de Letra Financeira ambos diminuíram 
22,3% e 82,2%, respectivamente, em relação ao 1º semestre de 
2020, refl exo do vencimento e da não renovação de algumas oper-
ações, em virtude da liquidez elevada do Banco e das altas taxas prat-
icadas pelo mercado atualmente. Quanto às Captações por Obrigações 
em Operações Compromissadas houve incremento de 61,9%, repre-
sentando ajustes pontuais decorrentes do fl uxo de caixa do Banco.
Captação por Tipo de Cliente (%)

A diversifi cação por tipos de clientes é uma estratégia de captação 
do Banco. No 1º semestre de 2021, do funding total, os depósitos de 
Governo Estadual representaram 39,6%, os de Pessoa Física repre-
sentaram 26,2%, os de Poder Judiciário representaram 12,3%, os de 
Pessoa Jurídica representaram 12,0%, os de Governo Municipal repre-
sentaram 6,9% e os de Investidor Institucional representaram 2,9%. 
Ressalta-se que a participação considerável das captações dos clientes 
de varejo proporciona a vantagem da pulverização dos depósitos, con-
siderando-se que o ticket médio é menor neste grupo. 
Créditos – R$ Milhões

As operações totais de crédito alcançaram R$ 7.380 milhões, incre-
mento de 25,10% quando comparado com o mesmo período do ano 
anterior, refl exo do aumento de créditos liberados por meio de em-
préstimos.

O Banpará mantém 96,11% nas classes de risco AA - C. O aumento da 
participação de outros níveis de risco se dá em função do aumento da 
probabilidade de inadimplência – PRINAD dos clientes.

A inadimplência atingiu o saldo de R$ 109,57 milhões e passou a 
representar 1,48% do crédito total, registrando redução de 3,01 p.p. 
quando comparado ao 1º semestre de 2020.
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Análise dos Resultados

Receitas

As receitas no 1º semestre de 2021 aumentaram em 8,5% se com-
parado com o mesmo período do ano anterior, infl uenciada pela 
variação positiva das receitas com operações de crédito; refl exo do 
aumento de empréstimos; aumento no resultado com TVM’s, em vir-
tude do crescimento das aplicações fi nanceiras de liquidez; aumento 
de outras receitas operacionais em decorrência da atualização mon-
etária de impostos federais e variações cambiais positivas; bem como 
aumento de receitas não operacionais, em decorrência da recuperação 
de valores anteriormente contabilizados como perda de capital.
Custos e Despesas da Intermediação Financeira

O Banco apresentou um aumento nos custos e despesas de 34,20% 
no 1º semestre de 2021 em comparação com o mesmo período do 
ano anterior, em decorrência, principalmente, do aumento da provisão 
para operações de crédito; crescimento signifi cativo das operações de 
crédito; e aumento na probabilidade de inadimplência dos clientes que 
apresentam atraso superior a 31 dias em suas obrigações.
  

As despesas com pessoal no 1º semestre de 2021 aumentaram em 
8,6% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, em 
decorrência do plano de expansão da rede de agências e ao acordo 
fi rmado com os empregados para a aposentadoria compulsória, de 
que trata a EC nº 103/2019. 

As despesas administrativas tiveram um aumento de 24,3% quando 
comparado com o mesmo período do ano anterior, infl uenciado pelo 
aumento das despesas com aluguéis de novos contratos e reajuste 
nos demais; aumento nas despesas de amortização em virtude da 
conclusão dos projetos relacionados com o ativo intangível do Banco; 
e aumento das despesas com processamento de dados, propaganda 
e publicidade. 

As despesas tributárias apresentaram no 1º semestre de 2021 aumen-
to de 9,90%, refl exo do crescimento das receitas no mesmo período.

No 1° semestre de 2021, as Outras Despesas Operacionais obtiveram 
um aumento de 32,60% no comparativo com o mesmo período do 
ano anterior, ocasionado pelo aumento das transações com ordens de 
pagamento em moeda estrangeira;  aumento da despesa com estorno 
de renda utilizada quando as contas de receita não possuem saldo 
sufi ciente para se efetuar o estorno, com destaque para as variações 
negativas das taxas de câmbio que ensejaram seu aumento consid-
erável; aumento da despesa com ações cíveis em decorrência de cum-
primento de sentença judicial; e de outras despesas operacionais.
Rating

As notas atribuídas ao Banpará pelas agências de classifi cação de risco 
(Agências de Rating) refl etem o desempenho operacional e a quali-
dade da Administração da Companhia.
A Standard & Poor´s, em novembro de 2020, manteve o rating do 
Banco em escala global e nacional, devido ao resultado da exposição 
a segmentos e ativos mais arriscados, o qual contribuiu para um de-
sempenho fi nanceiro sólido e estável, mesmo durante o período de 
crise econômica. 
Houve, igualmente, destaque à extensa rede de agências em todo 
o Estado do Pará, incluindo áreas remotas onde os demais bancos 
privados não operam. Além disso, o índice de inadimplência tem di-
minuído nos últimos 6 anos, tendo atingido um nível historicamente 
baixo no ano de 2020.
Em junho de 2021, a S&P alterou a perspectiva do rating do Banpará 
de Negativa para Estável após melhora nas fi nanças do Estado do Pará 
e reafi rmou os ratings de crédito. 
A Moody’s Investors Service, por sua vez, em dezembro de 2020, 
elevou o rating de depósito em moeda estrangeira do Banpará de Ba3 
para Ba2, sendo um refl exo do aumento do teto em moeda estrangeira 
para o Brasil de Ba2 estável para Baa2. Nesse sentido, assegurou que 
o Banco alcançasse evolução no índice de inadimplência em 90 dias, 
além de apresentar medidas de suporte ao crédito, reduzindo as taxas 
de empréstimos consignados.  
Os relatórios das Agências de Rating estão disponíveis no site de 
Relações com Investidores (ri.banpara.b.br), bem como no site da 
CVM (www.cvm.gov.br)

O quadro acima indica a quantidade de ações detidas pelos acionistas 
do Banpará.
O Capital Social, subscrito e integralizado, está representado por 
9.521.649 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nomi-
nal, todas domiciliadas no País e com direito a voto.
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Market Share

¹ Trata-se de agrupamento territorial dos municípios do Pará adotado 
ofi cialmente pelo Governo do Estado para gerenciamento das suas 
políticas públicas.
² Deste agrupamento fazem parte cinco dos sete municípios da Região 
Metropolitana de Belém. São eles: Belém, Ananindeua, Benevides, 
Marituba e Santa Bárbara.
Fonte: BC – Relação de Agências (base: Junho/2021 e Junho/2020).

¹ Valores com base no mês de Abril/2021.
Fonte: BC – Estban referente ao 2º trimestre de cada ano.

Investimento em Capital Humano
O Banpará, no 1º semestre de 2021, disponibilizou 3.837 vagas em 
eventos de capacitação (cursos, summits, palestras, webinar, work-
shops...), distribuídas entre as áreas de interesse do Banco. Foram ao 
todo 1.342 horas de conteúdo distribuídos em 71 treinamentos. 
Os cursos foram promovidos pela Universidade Corporativa Banpará 
- UniBanp que tem como principal objetivo a capacitação e o aper-
feiçoamento do capital intelectual, com foco no alcance de resultados 
em consonância com o Planejamento Estratégico do Banco. 
Desde o início desse ano, a UniBanp, em parceria com diversas áreas, 
vem lançando treinamentos online para atendimento das necessidades 
do negócio. O ensino a distância (EAD) já experimentava um cresci-
mento constante em nossos modelos de capacitação, mas, neste ano, 
considerando o cenário pandêmico do Covid 19 foi necessária a inten-
sifi cação dessa modalidade.   
Dentre os temas disponibilizados neste trimestre, destacamos: 
Programa de Aculturamento de Ciber Segurança e Proteção de Dados 
para todos os empregados do Banco, a fi m de disseminar conhecimen-
to sobre a importância da segurança cibernética. 
Curso Trilhas de Carreira e Aprendizagem, visando à capacitação 
das equipes da Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas e 
Processos (GERCA E UNIBANP), a fi m de subsidiar a elaboração/con-
strução das Trilhas de Carreira e Aprendizagem de todos os cargos e 
funções do Banco. 
Workshop sobre a Gestão da Continuidade de Negócios para todos os 
colaboradores do Banco, com foco na disseminação do conhecimento, 
conscientização e aculturamento sobre as boas práticas relacionadas 

a matéria.  
Teste de Estresse no contexto da Resolução CVM nº 4.557/2017, para 
os funcionários da Superintendência de Gestão de Risco Financeiro, 
objetivando apresentar e discutir os aspectos centrais do processo de 
testes de estresse. Observando os instrumentos regulatórios e tendo 
como referência as boas práticas vigentes. 
Formação de Caixa Executivo, realização de 04 turmas, visando a ca-
pacitação de novos bancários sobre as rotinas e procedimentos iner-
entes a função de caixa. 
Outros assuntos também foram objeto de estudo: Treinamento PIX 
(172 empregados) e APP Banpará consignado (192 empregados) para 
todas as unidades do Banco; Programa Security Day em parceria com 
o INFI para todos empregados; Treinamento do MNP de Planejamento 
de Contratação de Soluções TIC (599 empregados); 1º Workshop – 
Processo de Gestão de Risco Operacional (156 empregados); Atendi-
mento ao Cliente Idoso (305); Ética (113 empregados) entre outros. 
Através do Programa de Desenvolvimento Educacional do Banpará - 
PDEB, os colaboradores recebem incentivo fi nanceiro para a educação 
continuada, com ressarcimentos de 50% a 80% em cursos de gradu-
ação e pós-graduação, benefi ciando, no 1º ano de 2021, um total de 
132 empregados.
Gerenciamento de Riscos Financeiros e de Capital
O Banpará no que diz respeito ao gerenciamento de risco fi nanceiro, 
de gestão de capital e ao gerenciamento contínuo e integrado de 
riscos, desenvolve suas atividades de acordo com as recomendações 
do Comitê de Basileia, alinhada às boas práticas de mercado e normas 
internas e externas, utilizando como parâmetro o contínuo aprimo-
ramento dos processos, das políticas e dos sistemas, visando gerar 
informações sistematizadas que servirão de base à identifi cação, aval-
iação, mensuração, mitigação e monitoramento dos diversos riscos 
organizacionais, em convergência aos seus objetivos estratégicos.
Para tanto, o Banco possui o Núcleo de Controle Interno e de Compli-
ance, responsável por assegurar, em conjunto com as demais áreas, a 
adequação, fortalecimento e funcionamento do Sistema de Controles 
Internos, da função do Compliance e da Prevenção à Lavagem de Din-
heiro e Anticorrupção, objetivando mitigar os riscos, bem como dis-
seminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento de leis 
e regulamentos existentes; e a Superintendência de Gestão de Risco 
Operacional, responsável por mitigar a possibilidade de ocorrência de 
perdas causadas por falha operacional e garantir a continuidade dos 
negócios, vinculadas à Diretoria de Controle, Risco e Relações com 
Investidor (CRO).
O gerenciamento contínuo e integrado de riscos é realizado pela Su-
perintendência de Gestão de Risco Financeiro, unidade responsável 
por mitigar a possibilidade de ocorrência de perdas relacionadas a 
risco fi nanceiro e risco socioambiental, bem como realiza o geren-
ciamento de capital. Ressalta-se que a estrutura de gerenciamento 
contínuo e integrado de riscos e o gerenciamento contínuo de capital 
do Banpará são compatíveis com o modelo de negócio, com a natureza 
das operações e com a complexidade dos produtos.
Visando alcançar a amplitude devida e as implementações de ações 
mitigadoras de forma tempestiva, a SURIS disponibiliza aos Órgãos de 
Governança relatórios produzidos mensalmente e trimestralmente ou 
extraordinariamente em situações de exposições potenciais a riscos 
que necessitem de correções imediatas.
Risco de Mercado
O risco de mercado é defi nido como a possibilidade de ocorrências de 
perdas resultantes da fl utuação nos valores de mercado dos instru-
mentos detidos pela instituição, o qual se origina da variação no valor 
dos ativos e passivos, causada por mudanças nos preços e taxas de 
mercado, mudanças na correlação entre eles e nas suas volatilidades.
No gerenciamento do risco de mercado são realizadas a medição, 
monitoramento e controle das exposições aos riscos de mercado, iden-
tifi cação prévia dos riscos inerentes às novas atividades e produtos, 
análise tempestiva de suas adequações aos procedimentos e controles 
adotados pela instituição, realização de testes de estresse, inclusive 
contemplando quebra de premissas, cujos resultados sejam consider-
ados no estabelecimento ou revisão das políticas e limites para ade-
quação de capital.  
Risco de Liquidez 
Defi ne-se como risco de liquidez a possibilidade da instituição não ser 
capaz de honrar efi cientemente suas obrigações esperadas e ines-
peradas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação 
de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 
perdas signifi cativas; como também a possibilidade da instituição não 
conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu 
tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado 
ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.
O gerenciamento de Risco de Liquidez do Banpará é realizado com 
base em sua Política Institucional, onde são estabelecidas as diretrizes 
constituídas pelo Conselho de Administração, alinhadas à Resolução 
CMN nº 4.557/2017, aos princípios do Acordo de Basileia e às mel-
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hores práticas adotadas pela indústria fi nanceira. O gerenciamento de 
risco de liquidez visa identifi car, mensurar, avaliar, monitorar, repor-
tar, controlar e mitigar os riscos, em diferentes horizontes de tempo, 
inclusive intradia, em situações normais e de estresse, contemplan-
do avaliação diária das operações, São avaliados, ainda, por meio de 
cenários prospectivos aos riscos eventuais impactos na condição de 
liquidez do Banpará.
Risco de Crédito 
O risco de crédito é representado pela possibilidade de ocorrência 
de perdas associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas 
obrigações nos termos pactuados, à desvalorização, redução de remu-
nerações e ganhos esperados em instrumento fi nanceiro decorrentes 
da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveni-
ente ou do instrumento mitigador, à reestruturação de instrumentos 
fi nanceiros e aos custos de recuperação de exposições caracterizadas 
como ativos problemáticos.
O Banpará utiliza no processo de concessão de crédito para classi-
fi cação do nível de risco de seus clientes, pessoa física e jurídica, a 
análise objetiva, pautada em modelos internos de avaliação de risco 
de crédito e, caso necessário, análise subjetiva realizada pelo Núcleo 
de Análise ou Comitês de Crédito, conforme limites estabelecidos por 
alçadas decisórias.
O processo de concessão de crédito é estruturado levando-se em con-
ta a premissa de que o risco de crédito se compõe do somatório do ris-
co do cliente e risco da operação, adicionando-se para pessoa jurídica 
o risco do grupo econômico.
Na constituição da provisão para crédito de liquidação duvidosa – 
PCLD para cada operação é considerada a avaliação e classifi cação do 
cliente/grupo econômico, a natureza e fi nalidade da operação, as car-
acterísticas de garantias e a pontualidade nos pagamentos. O Banco 
classifi ca suas operações de crédito de acordo com os critérios estabe-
lecidos na Resolução CMN nº 2.682/1999, que defi ne níveis crescentes 
de risco de AA, A, B, C, D, E, F, G ou H. 
A mensuração do risco de crédito é realizada também por meio de 
indicadores de concentração, atraso, inadimplência, perda realizada, 
esperada e inesperada, provisão e exigência de capital regulatório e 
econômico, em diversas granularidades e segmentações, possibilitan-
do, a partir da informação de cada contrato, ampla visão do perfi l 
das exposições, por tomador, operação, segmentos da carteira e setor 
de atividade, entre outros, permitindo assim, evidenciar situações de 
risco de crédito relevantes para implantação de controles e adequação 
de normas e políticas internas. Tais indicadores são devidamente re-
portadas aos Órgãos de Governança e demais áreas envolvidas no 
processo creditício.
Gerenciamento de Capital
Conforme Resolução CMN nº 4.557/2017 e suas alterações, defi ne-se 
como gerenciamento de capital o processo contínuo de avaliação, mon-
itoramento e controle do capital mantido pela instituição, necessário 
para fazer face aos riscos a que a instituição está exposta, assim como 
o planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os 
objetivos estratégicos da Instituição. 
Todas as rotinas e procedimentos para o gerenciamento de capital 
ocorrem no estrito cumprimento dos atos normativos internos e ex-
ternos, com a fi nalidade de atendimento dos requerimentos mínimos 
de capital.
O Conselho Monetário Nacional, visando à ampliação da resiliência e 
solidez dos Bancos, criou os “colchões” adicionais ao capital regulam-
entar, o Adicional de Capital Principal (ACP), que corresponde à soma 
das seguintes parcelas:
• Adicional contracíclico de capital principal (ACPContracíclico), no má-
ximo 2,5% do montante do RWA:
O fator multiplicador do Bacen (ACCPiBRASIL) está igual a zero, por-
tanto não impacta a posição do Banpará;

• Adicional de importância sistêmica de capital principal (ACPSistêmi-
co), até 2% do montante do RWA:
O Banpará não está enquadrado no Fator Anual de Importância Sis-
têmica – FIS, pois o Banco pertence ao segmento S3, desta forma o 
impacto também é zero;

• Adicional de conservação de capital principal (ACPConservação), 
1,625% do montante do RWA; 

Na base atual, para o cálculo de capital mínimo do Banpará, consi-
dera-se o requerimento mínimo de Patrimônio de Referência de 8% 
e o ACPConservação de 1,625%, onde a soma dos dois fatores rela-
cionados compõem o requerimento mínimo do Índice de Basileia de 
9,625%. 

Para fi ns gerenciais, o Banpará defi niu na Declaração de Apetite por 
Riscos o limite gerencial mínimo de 15% de Índice de Basileia - IB, o 
percentual abaixo desse limite (14,99%) é considerado como aciona-
dor do Plano de Contingência de Capital. 
Para o 1° semestre de 2021, as posições de capital se apresentaram 
da seguinte forma:

O Patrimônio de Referência - PR do Banpará atingiu no 1º semestre de 
2021, o montante de R$ 1,448 bilhão, um aumento de 10,62% quan-
do comparado com o 1º semestre de 2020, à variação do PR deve-se 
a apuração de lucro gerado para o período. O Índice de Basileia – IB 
foi de 20,22% no 1º semestre de 2021, uma redução de -8,63% em 
relação ao 1º semestre de 2020, devido ao crescimento em maior pro-
porção dos Ativos Ponderados pelo Risco - RWA (21,07%) em relação 
ao crescimento do PR, mesmo assim, o IB fi cou acima do estipulado na 
Declaração de Apetite por Risco – RAS (15%) e do exigido pelo Bacen 
(9,625%), demonstrando um índice de solvabilidade capaz de cobrir 
suas exposições aos riscos. 
Informações detalhadas sobre o gerenciamento de capital, de risco de 
mercado, liquidez, crédito, operacional, socioambiental e compliance 
podem ser consultadas nos relatórios de riscos disponíveis no site de 
Relações com Investidores/Governança Corporativa: http://ri.banpa-
ra.b.br.

Assembleia Geral: órgão superior de deliberação, tendo poder de 
deliberar sobre todos os negócios de interesse da instituição.
Conselho Fiscal: órgão que atua na fi scalização e controle da Ad-
ministração, responsável por fi scalizar os atos dos administradores 
e revisar os balanços e demonstrações fi nanceiras, reportando seus 
relatórios aos acionistas, consoante a legislação societária brasileira.
Conselho de Administração: órgão que fi xa a orientação geral 
dos negócios, estabelecendo políticas e diretrizes gerais da institu-
ição, atuando com independência e de forma técnica. A Companhia 
atualmente dispõe de 4 Comitês de Assessoramento, que auxiliam 
diretamente o Conselho de Administração, denominados: Comitê de 
Auditoria Estatutário; Comitê de Elegibilidade Estatutário; Comitê de 
Remuneração Estatutário e Comitê de Riscos Estatutário. Cada Comitê 
possui seu Regimento Interno que estabelece regras e procedimentos 
relativos ao funcionamento.
Comitê de Auditoria Estatutário: órgão responsável por assessorar 
o Conselho de Administração, com o objetivo de supervisionar as ativ-
idades da auditoria independente, da auditoria interna e os processos 
de controles internos e de gestão de riscos e compliance.
Comitê de Elegibilidade Estatutário: órgão responsável por 
assessorar o Conselho de Administração, cujo objetivo é analisar 
a indicação dos membros da Administração e do Conselho Fiscal, 
de acordo com as orientações e disposições contidas na Política 
Institucional de Indicação e Sucessão do Banpará.
Comitê Remuneração Estatutário: órgão responsável por asses-
sorar o Conselho de Administração, cujo objetivo é fi xar a remuner-
ação dos administradores em consonância com as legislações vigentes 
e as melhores práticas de governança instituídas em âmbito nacional.
Comitê de Riscos Estatutário: órgão responsável por assessorar o 
Conselho de Administração, cujo objetivo é assessorá-lo no desem-
penho de suas atribuições pertinentes à gestão e controle dos riscos e 
do gerenciamento de capital.
Diretoria Colegiada: responsável pela direção dos negócios e pela 
prática dos atos necessários à realização dos objetivos sociais, na con-
formidade da legislação em vigor e do Estatuto Social do Banpará.
Auditoria Independente: atua, com independência e de forma técni-
ca, para apoiar a Administração em relação à integridade das demon-
strações fi nanceiras, revisão das informações trimestrais e auditoria 
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dos controles internos. Em cumprimento ao contido no artigo 2º da 
Instrução CVM nº 381/2003, destaca-se que os serviços prestados 
pela empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes abrangem, 
exclusivamente, Auditoria Externa. 
Auditoria Interna: vinculada  diretamente ao Conselho de Admin-
istração e tecnicamente ao Comitê de Auditoria Estatutário, é uma 
atividade independente e objetiva de avaliação (assurance) e de 
consultoria orientada por uma fi losofi a de agregar valor e melhorar 
as operações da organização, auxiliando no alcance dos objetivos 
do Banpará, por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada 
para avaliar e melhorar a efi cácia dos processos de gerenciamento de 
riscos, controle e governança corporativa.
Controles Internos e Compliance
A área de Controles Internos e Compliance busca assegurar que as 
atividades da Instituição sejam conduzidas em um ambiente de con-
trole adequado à legislação vigente, diretrizes internas e alinhadas às 
boas práticas de governança corporativa.
Com foco no adequado gerenciamento dos riscos corporativos do Ban-
pará, a gestão dos controles internos e conformidade está estruturada 
segundo os principais componentes do COSO (Comitee of Sponsoring 
Organizations). Dessa forma, os riscos capazes de afetar a realização 
dos objetivos estratégicos e de negócios do Banco são identifi cados, 
avaliados e respondidos no contexto do apetite a riscos estabelecidos 
pela Diretoria Colegiada e Conselho de Administração, com o estabe-
lecimento de atividades de controle para ajudar a assegurar, de forma 
adequada e oportuna, as respostas aos riscos avaliados.
O Programa de Compliance instituído no Banpará vem para fortalecer 
a cultura, alavancar os negócios e proteger a reputação do Banco.
Para a efi ciência do sistema de controle interno e compliance são 
realizados monitoramento a partir da realização de contínuas 
avaliações independentes, visando resguardar a imagem, recursos e 
diminuir a ocorrência de perdas. As fragilidades identifi cadas geram 
contramedidas, os planos de ação, os quais são monitorados e os status 
reportados mensalmente e trimestralmente à Diretoria Colegiada, 
bem como trimestralmente ao Comitê de Riscos Estatutário, Comitê 
de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração.
Quanto a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao 
Terrorismo, com o objetivo de minimizar os riscos de utilização dos 
produtos e serviços na prática de atividades ilícitas, a instituição adota 
procedimentos internos de controle, fundamentados na Política Insti-
tucional de PLD-FT e metodologia de avaliação de risco de PLD-FT, 
com ferramentas de monitoramento, gestão dos procedimentos das 
políticas conheça seu cliente, conheça seu funcionário, conheça seu 
fornecedor e prestador de serviços terceirizados e avaliação de risco 
sob a ótica de PLD sobre os  novos produtos, serviços, transações e 
tecnologias.
Ouvidoria
Exerce relevante papel como um canal de comunicação direta, atu-
ando, inclusive, na mediação de confl itos na busca de soluções para 
melhoria de seus processos no oferecimento de produtos e serviços, 
objetivando alcançar a excelência do atendimento.
A Ouvidoria do Banpará presta atendimento aos clientes e usuários, 
em caráter recursal, ratifi cando ou esclarecendo situações já deman-
dadas no atendimento preliminar, para as quais cumpre prazo de até 
10 dias úteis estabelecido pela Resolução CMN nº 4.860/2020 ou de 
20 dias corridos para o atendimento de assuntos relacionados a Lei de 
Acesso à Informação nº 2.527/2011. Atua ativamente na prevenção 
e mediação de confl itos, de forma imparcial e célere, com respostas 
claras, objetivas e conclusivas, garantindo conquistas que refl etem o 
comprometimento do Banpará com o respeito aos direitos do con-
sumidor, a busca constante pela excelência no atendimento e o bom 
relacionamento com a sociedade.
Aplica avaliação direta da qualidade do atendimento prestado aos 
clientes e usuários, disponibilizando a linha 0800 280 9040 (DDG) 
ou por meio de ligação automática para o demandante, após o envio 
da resposta pela Ouvidoria. A avaliação que registra notas de 1 a 5, 
de acordo com o nível de satisfação para a solução apresentada e 
pela qualidade no atendimento da Ouvidoria, os registros de avaliação 
são encaminhados ao Bacen, conforme disposto na Resolução CMN 
nº 4.860/2020. No 1º semestre de 2021 foram analisadas 598 de-
mandas, sendo 204 procedentes e 394 improcedentes. As demandas 
julgadas procedentes solucionadas são analisadas e submetidas à Alta 
Administração do Banco por meio de proposições em Relatórios men-
sais, que objetivam melhorias dos processos operacionais dos produ-
tos e serviços do Banpará.
A atuação da Ouvidoria se dá em consonância com a Resolução 
CVM nº 4.860/2020; Carta Circular BC nº 3.503/2010 e Circular BC 
nº 3.778/2015; Instrução CVM nº 529/2012; Decreto Estadual nº 
1.359/2015, que regula a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011; 
e Ofício Circular nº 06/2016 da Ouvidoria Geral do Estado do Pará. 
Paralelamente aos normativos citados, a Ouvidoria é signatária da Au-

torregulação Bancária da Febraban que, pelo Sarb 022/2019 (SARB 
- Sistema de Autorregulação Bancária), exige das ouvidorias que ao 
menos 50% de suas reclamações sejam respondidas no prazo de 5 
dias úteis, tendo sido atendidas no 1º semestre de 2021 o quantitativo 
de 404 manifestações em até 5 dias úteis, alcançando o percentual de 
cumprimento do normativo em 67,56%, do total de 598 registradas.
Sustentabilidade e Ações Sociais
Nossa estratégia de gestão visa ao fortalecimento econômico, social 
e ambiental do Estado do Pará, com base em critérios de sustentabil-
idade, assegurando a inclusão e disseminação de práticas socioambi-
entais responsáveis nas ações diretas e indiretas, dentro e fora da In-
stituição, a fi m de mitigar o risco socioambiental inerente aos negócios 
do Banpará, alinhados às melhores práticas de mercado.
Nossas diretrizes socioambientais estão em consonância com as nor-
matizações dos órgãos reguladores. Os conceitos da Política de Re-
sponsabilidade Socioambiental - PRSA do Banpará atendem a regu-
lamentação do Conselho Monetário Nacional, constante na Resolução 
CVM nº 4.327/2014, no que tange às ações de natureza socioambien-
tal nos negócios e na relação com as partes interessadas.
Publicamos o Plano Anual de Implementação da PRSA - 2021 no site 
institucional e na intranet do Banco, para que os públicos interno e 
externo tenham acesso as ações programadas.
Confeccionamos e aplicamos consulta pública para a revisão da Política 
de Responsabilidade Socioambiental, buscando o apoio da sociedade, 
visando estimular as partes interessadas no tema a contribuírem no 
processo de atualização da política, conforme prevê a citada Res-
olução.
Realizamos pesquisas para estruturar a Agenda ASG do Banpará, que 
está de acordo com as melhores práticas de mercado e tem como ob-
jetivo conduzir e apontar o direcionamento das ações voltadas a uma 
estratégia consistente de sustentabilidade, contribuindo para uma so-
ciedade mais verde e inclusiva. 
Apoiamos programas voltados à responsabilidade socioambiental, 
alinhados à missão do Banco, acompanhamos o consumo de energia 
elétrica, papel e descartáveis. E, ainda, realizamos a distribuição de 
86 canecas aos colaboradores para mitigar o uso de descartáveis nas 
dependências do Banco.
Realizamos coleta seletiva periódica, ajudando a promover a sustent-
abilidade das cooperativas de catadores do Estado do Pará. No 1º se-
mestre de 2021 foram recolhidos, por meio da coleta seletiva, aprox-
imadamente, 2.219 kg de materiais recicláveis. Foi realizado também 
o descarte ambientalmente correto de 7,5 kg de pilhas e baterias 
no ponto autorizado da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica – ABINEE, localizado no Tribunal de Justiça - PA.
Da mesma forma, mantivemos o apoio aos projetos sociais realizados 
por instituições sem fi ns lucrativos: Casa do Menino Jesus, que acolhe 
crianças e adolescentes com câncer e outras patologias crônicas em 
tratamento na capital; e Espaço Nova Vida, que dá apoio e tratamento 
ao dependente químico.
Desenvolvimento Econômico e Social
O Banpará tem como diretriz criar valor para o Estado do Pará como 
Banco autossustentável, promotor do desenvolvimento econômico e 
social sustentável. Nesse sentido, destacamos abaixo as principais 
linhas de crédito voltadas ao desenvolvimento econômico e social sus-
tentável: 
• Fundo Esperança -  criado em 20 de março de 2020, por meio da 
Lei Estadual nº 9.032 de 20/03/2020, regulamentado pelo Decreto 
Estadual nº 618 de 20/03/2020 e alterado pelo Decreto nº 1.352 de 
04/03/2021, com o objetivo de conceder empréstimos as pessoas físi-
cas e jurídicas domiciliadas no Estado do Pará afetadas pelas adversi-
dades econômicas decorrente da Pandemia Covid 19.
O Banpará é o agente fi nanceiro do Fundo que tem sua gestão com-
partilhada com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
e Mineração -  SEDEME e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE. 
As contratações, no ano de 2020, ocorreram no período de 27/03/2020 
a 31/08/2020. No total foram liberados recursos na ordem de R$154 
milhões para aproximadamente 67 mil empreendedores. Além das 
contratações de 2020, foi vislumbrada a necessidade de continuação 
do Fundo devido ao agravamento da Pandemia Covid 19 no início de 
2021, desta forma, foram abertas novas contratações do programa no 
período de 17/03/2021 até o dia 15/06/2021, sendo liberados nesse 
período recursos na ordem de R$ 135 milhões benefi ciando cerca de 
47 mil empreendedores.
• CREDCIDADÃO - Programa de microcrédito do Governo do 
Pará, instituído desde 2004, por meio da Lei Estadual nº 5.674, de 
21/10/1991. 
O Banpará é o agente fi nanceiro do Fundo que tem sua gestão com-
partilhada por meio de convênio com o órgão gestor Núcleo de Geren-
ciamento do Programa de Microcrédito - NGPM e Secretaria de Estado 
de Planejamento e Administração - SEPLAD. 
O Programa tem como objetivo a concessão de fi nanciamentos a em-
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preendimentos de micro e pequeno porte de pessoas físicas e jurídi-
cas, buscando promover o desenvolvimento econômico e social do Es-
tado do Pará, a geração de postos de trabalho e de renda e o resgate 
da cidadania. As contratações que ocorreram durante o 1º semestre 
de 2021 totalizaram R$ 3.148.900,00.
• Microcrédito - O Banpará disponibilizou no 1º semestre de 2021, 
com recursos próprios, mais de R$ 11 milhões em cerca de 1.127 
operações destinados a micro e pequenos negócios de pessoas físicas 
ou jurídicas, inclusive via linhas exclusivas a mulheres e aos motota-
xistas. 
As principais linhas de microcrédito com recursos próprios, Banpará 
Comunidade e Banpará Comunidade Mototaxista, destacaram-se neste 
semestre, tendo uma maior visibilidade tanto para o público interno 
quanto externo com ações em redes sociais, parcerias com órgãos da 
sociedade civil, entre outros, tendo um aumento de mais de 6 vezes no 
volume de contratação em relação ao mesmo período de 2020.
• Nas linhas destinadas ao crédito rural e de repasse do BNDES 
- O Banpará teve como resultado o total de R$ 9.241.086,21 em con-
tratações. Os volumes fi nanceiros correspondem a R$ 2.334.819,40 
em Crédito Rural e mais de R$ 6.906.266,81 em operações do BNDES 
FINAME.
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Demostrações Contábeis Individuais e Notas Explicativas 1o Semestre de 2021

 BALANÇO PATRIMONIAL 
 RELATIVO A JUNHO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2020 

 (Em milhares de Reais) 
 ATIVO NOTA 30.06.2021 31.12.2020
 Disponibilidades 3 176.485 199.597
 Instrumentos Financeiros 12.156.625 10.205.053
 Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez 4 2.799.271 1.801.488
 Títulos e Valores mobiliários  5 1.045.163 1.041.071
 Relações Interfi nanceiras 6 615.497 614.599
 Operações de Crédito 7 7.310.331 6.269.511
 Outros Créditos  8 386.363 478.384
 (Prov. p/ Perdas Esper. Assoc. ao Risco de Crédito) (209.131) (178.618)
 Operações de Crédito 7 (202.677) (172.410)
 Outros Créditos  8 (6.454) (6.208)
 Outros Ativos 10.225 6.753
 Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 19 170.153 154.356
 Investimentos 32 32
 Imobilizado de Uso  9 205.837 200.623
 Intangível 9 186.143 196.003
 Depreciações e Amortizações 9 (205.453) (197.243)
 (Depreciações Acumuladas) (148.471) (142.485)
 (Amortizações Acumuladas) (56.982) (54.758)
 Total do Ativo 12.490.916 10.586.556

As notas explicati vas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

 BALANÇO PATRIMONIAL 
 RELATIVO A JUNHO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2020 

 (Em milhares de Reais) 
 PASSIVO NOTA 30.06.2021 31.12.2020
 Depósitos e demais Instrumentos Financeiros 10.745.513 8.965.543
 Depósitos à Vista 10 1.261.085 988.318
 Depósitos a Prazo 10 7.517.509 5.853.358
 Depósitos Interfi nanceiro 10 190.682 239.032
 Depósitos Poupança 10 1.390.357 1.396.112
 Captação no Mercado Aberto 10 74.480 167.037
 Relações Interfi nanceiras 77.657 44.727
 Relações Interdependências 10.745 2.308
 Emissão de Títulos 11 44.851 149.745
 Obrigações por Empréstimos no Exterior 19.534 9.193
 Obrigações p/ Repasses no País - BNDES 6.460 4.130
 Outras Obrigações 12 152.153 111.583
 Provisões 12 167.941 136.435
 Provisão para Pagamentos a Efetuar 104.384 75.868
 Provisão para Contingências 63.557 60.567
 Patrimônio líquido 14 1.577.462 1.484.578
 Capital Social 1.473.122 1.300.664
 Reserva de Lucro - 183.914
 Lucros ou Prejuízos Acumulados 104.340 -
 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 12.490.916 10.586.556
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
 RELATIVO AO 2º TRIMESTRE E 1º SEMESTRE DE 2021 E 2020 

 (Em milhares de Reais) 
Nota 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020

 Receita da intermediação fi nanceira 431.872 832.363 382.558 773.446
 Operações de crédito 7.4 402.005 781.367 362.747 726.616
 Res.aplicações interf. e operações com TVM 4 e 5 29.367 47.326 16.187 37.659
 Resultado de operações de câmbio (1.900) (629) 1.199 3.643
 Resultado das aplicações compulsórias 2.400 4.299 2.425 5.528
 Despesas da intermediação fi nanceira (103.130) (189.815) (54.708) (141.465)
 Operações de captação no mercado 10 (65.832) (105.757) (44.652) (104.027)
 Operações de empréstimo/repasses (339) (2.081) (298) (1.284)
 Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco de crédito (36.959) (81.977) (9.758) (36.154)
 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 328.742 642.548 327.850 631.981
 Outras Receitas (Despesas) Operacionais (216.335) (417.682) (174.687) (364.695)
 Receitas de prestação de serviços 20.3 25.942 51.120 21.323 43.198
 Rendas de tarifas bancárias 20.4 8.488 16.360 10.809 19.953
 Despesas de pessoal 20.5 (121.645) (230.654) (98.868) (212.326)
 Outras despesas administrativas 20.6 (116.936) (225.346) (90.042) (181.267)
 Despesas tributárias 20.7 (20.762) (41.234) (18.860) (37.506)
 Outras receitas operacionais 20.1 13.784 21.224 3.574 8.322
 Outras despesas operacionais 20.1 (5.206) (9.152) (2.623) (5.069)
 Reversões/(Despesas) de Prov. com Ações 
Judiciais 20.1 (1.198) (2.987) 857 1.621

 Resultado Operacional 111.209 221.879 154.020 268.907
 Outras receitas e despesas 20.2 (6.646) (7.291) (2.219) (3.398)
 Resultado antes dos tributos e 
participações 104.563 214.588 151.801 265.509

 Imposto de renda e contribuição social (29.152) (71.510) (59.700) (109.297)
 Provisão para imposto de renda 19 (15.124) (47.837) (29.417) (57.892)
 Provisão para contribuição social 19 (12.527) (39.470) (24.351) (44.308)
 Ativo fi scal diferido (1.501) 15.797 (5.932) (7.097)
 Participações no lucro (14.106) (22.708) (12.834) (22.217)
 Empregados – Lei nº 10.101, de 19.12.2000. (14.037) (22.561) (12.771) (22.094)
 Administradores – Lei nº 6.404, de 15.12.1976. (69) (147) (63) (123)
 Resultado Líquido 61.305 120.370 79.267 133.995
 Resultado Líquido Básico por ação (R$) 6,44 12,64 8,32 14,07

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
 RELATIVO AO 2º TRIMESTRE E 1º SEMESTRE DE 2021 E 2020 

 (Em milhares de Reais) 
2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020

 Resultado Líquido no período 61.305 120.370 79.267 133.995
 Lucro Abrangente 61.291 120.342 79.249 133.964
 Lucro Abrangente das Participações dos não 
controladores 14 28 18 31

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
RELATIVO A JUNHO DE 2021 E 2020

 (Em milhares de Reais) 

 Eventos  Capital 
Social 

 Reserva 
Estatutária  Reserva Legal  Lucros 

Acumulados     Total 

 Saldo em 01.01.2020 1.171.043 178.228 16.203 - 1.365.474
 Lucro do Período - - - 133.995 133.995
 Destinações: 
 Dividendos - (64.810) - - (64.810)
 Saldo em 30.06.2020 1.171.043 113.418 16.203 133.995 1.434.659

 Saldo em 01.01.2021 1.300.664 171.854 12.060 - 1.484.578
 Lucro do Período - - - 120.370 120.370
 Destinações: 
 Aumento de Capital 172.458 (160.398) (12.060) - -
 Juros s/ Capital Próprio  - - - (16.030) (16.030)
 Dividendos - (11.456) - - (11.456)
 Saldo em 30.06.2021 1.473.122 - - 104.340 1.577.462
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
 RELATIVO A JUNHO DE 2021 E 2020 

 (Em milhares de Reais) 
 30.06.2021  30.06.2020 

 Lucro Antes dos Impostos e Participações 214.588 265.510
 Ajustado por: 
 Depreciação/Amortização 21.782 17.001
 (Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco de crédito) 81.194 36.048
 Constituição/(Reversão) de provisão para riscos cíveis, fi scais e trabalhistas 2.989 (1.836)
 Constituição/(Reversão) de provisão para outros créditos 247 1.184
 Ajuste de marcação a valor de mercado – TVM 953 335
 Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa 620 (2.570)
 Lucro Antes dos Impostos e Participações Ajustado 322.373 315.672

 Variação de Ativos e Obrigações 757.283 767.029
 Aumento/(Redução) em Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez 63.219 577.646
 Aumento/(Redução) em TVM mantidos para negociação (11.772) (73.790)
 Aumento/(Redução) em Operações de Crédito (1.091.747) (565.294)
 Aumento/(Redução) em Outros Créditos 76.223 681
 Aumento/(Redução) em Outros Valores e Bens (3.473) (657)
 Aumento/(Redução) em Relações Interfi nanceiras/Interdependências 40.470 166.214
 Aumento/(Redução) em Recursos Aceites fi nanceiras (104.894) 13.070
 Aumento/(Redução) em Depósitos 1.882.813 1.616.821
 Aumento/(Redução) em Obrigações por Operações Compromissadas (92.557) (903.372)
 Aumento/(Redução) em Obrigações por repasse no Pais 2.329 (48)
 Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimo 10.282 1.314
 Aumento/(Redução) em Outras Obrigações 66.866 20.241
 Impostos e contribuição social Pagos (80.476) (85.797)
 Fluxo Proveniente das Atividades Operacionais 1.079.656 1.082.701
 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 
 Vencimento e juros de TVM mantidos até o vencimento 6.727 6.749
 Baixa de Imobilizado de Uso 13 202
 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.350) (1.566)
 Alienação no Intangível 308 -
 Aquisição de Intangível (3.897) (15.435)
 Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento (2.199) (10.050)
 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 
 Remuneração de capital próprio  (38.948) (114.997)
 Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamentos (38.948) (114.997)
 Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.038.509 957.654
 Início do Período 1.269.586 258.419
 Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa (620) 2.570
 Fim do Período 2.307.475 1.218.643
 Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.038.509 957.654
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
 RELATIVO A JUNHO DE 2021 E 2020 

 (Em milhares de Reais) 
30.06.2021 30.06.2020

 1 – RECEITAS 856.386 810.141
 Intermediação fi nanceira 837.075 758.484
 Prestação de serviços 67.480 63.151
 Provisão de créditos (70.720) (24.266)
 Outras 22.551 12.772
 2 – DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (138.468) (118.088)
 Captação (105.758) (104.027)
 Obrigação por Empréstimos e Repasses (2.082) (1.284)
 Despesas de Câmbio (2.560) (215)
 Títulos e valores mobiliários (28.068) (12.562)
 3 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (193.619) (148.935)
 Materiais, energia e outros (11.692) (10.644)
 Serviços de terceiros (175.831) (142.845)
 Perda/recuperação de valores ativos (6.096) 4.554
 4 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3) 524.299 543.118
 5 – RETENÇÕES (21.782) (17.001)
 Amortização (15.673) (10.212)
 Depreciação (6.109) (6.789)
 6 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELO BANCO 502.517 526.117
 7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 502.517 526.117
 8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 502.517 526.117



 diário oficial Nº 34.669  27 Sexta-feira, 13 DE AGOSTO DE 2021

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114

 8.1 – Pessoal 221.964 205.389
 Remuneração direta 163.956 152.856
 Benefícios 43.814 42.504
 FGTS 14.194 10.029
 8.2 - Impostos, taxas e contribuições 144.142 175.957
 Federais 139.830 171.903
 Municipais 4.312 4.054
 8.3 - Remuneração de capitais de terceiros 16.041 10.776
 Aluguéis 16.041 10.776
 8.4 - Remuneração de capitais próprios 120.370 133.995
 Juros sobre Capital Próprio/Dividendos 16.030
 Lucros retidos no período   104.340 133.995
 8.5 – Valor Adicionado distribuído     502.517 526.117
 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ é uma sociedade anôni-
ma de capital aberto e economia mista, cuja sede administrativa está 
localizada na Av. Presidente Vargas, nº 251, Campina, Belém, Pará, 
tendo como acionista majoritário o Governo do Estado do Pará. Opera 
na forma de Banco múltiplo com as carteiras comercial, de crédito 
imobiliário, de desenvolvimento e de câmbio. As operações são con-
duzidas para agregar valor à economia do Estado do Pará e tem como 
fonte de fi nanciamento, além dos recursos próprios (Patrimônio Líqui-
do), os recursos obtidos principalmente com captações de depósitos 
à vista, poupança e depósitos a prazo, que incluem os depósitos ju-
diciais.  O Banco atua, também, como instrumento de execução da 
política econômico-fi nanceira do Estado do Pará, em consonância com 
os planos e programas do Governo Estadual. 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes 
contábeis emanadas pela Lei das Sociedades por Ações, incluindo as 
alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 
2007 e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, pelos normati-
vos do Banco Central do Brasil (BACEN) e pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e nas normas aprovadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacio-
nais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
emitiu alguns pronunciamentos contábeis, suas interpretações e ori-
entações, os quais serão aplicáveis às instituições fi nanceiras somente 
quando deliberados pelo CMN. 
Os Pronunciamentos Técnicos Contábeis já deliberados pelo CMN até 
o momento são: 
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (CPC 
00 R1); 
Resolução CMN nº 3.566/08 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos 
(CPC 01 R1); 
Resolução CMN nº 4.524/16 – Efeito das mudanças nas taxas de câm-
bio e conversão de demonstrações contábeis (CPC 02 R2);
Resolução CMN nº 4.720/19 – Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 
03 R2); 
Resolução CMN nº 4.534/16 – Intangível (CPC 04 R1);
Resolução CMN nº 4.818/20 – Divulgação sobre Partes Relacionadas 
(CPC 05 R1); 
Resolução CMN nº 3.989/11 – Pagamento Baseado em Ações (CPC 
10 R1); 
Resolução CMN nº 4.007/11 – Políticas Contábeis, Mudança de Estima-
tiva e Retifi cação de Erro (CPC 23);
Resolução CMN nº 4.818/20 – Evento Subsequente (CPC 24); 
Resolução CMN nº 3.823/09 – Provisões, Passivos Contingentes e Ati-
vos Contingentes (CPC 25); 
Resolução CMN nº 4.535/16 – Imobilizado (CPC 27);
Resolução CMN nº 4.877/20 – Benefícios a Empregados (CPC 33 R1);
Circular BACEN nº 2/2020 – Resultado por ação (CPC 41).
Resolução CMN nº 4.748/19 – Mensuração do Valor do Justo (CPC 
46); e
Foram observadas ainda, as alterações advindas da Resolução CMN 
nº 4.720/2019, atualizada pela Resolução CMN nº 4.818/2020 e da 
Resolução BCB nº 2/2020, cujo principal objetivo é trazer similaridade 
com as diretrizes de apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as normas internacionais de contabilidade, International 
Financial Reporting Standards - IFRS.
As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela Diretoria do Banco 
em 09 de agosto de 2021.
Uso de estimativas e julgamentos 
A elaboração das Demonstrações Contábeis, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições fi nanceiras, 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e 
registro de estimativas contábeis, quando aplicável.
Desse modo, na preparação destas Demonstrações Contábeis, a Ad-
ministração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação das políticas contábeis do Banco e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas, tais como: a mensuração de 
perdas estimadas com operações de crédito; estimativas do valor jus-
to de determinados instrumentos fi nanceiros; provisões cíveis, fi scais 
e trabalhistas; perdas por redução ao valor recuperável (impairment) 
de títulos e valores mobiliários classifi cados nas categorias de títulos 
disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento e ativos 
não fi nanceiros; e a determinação da vida útil de determinados ativos. 

Os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos 
por essas estimativas e premissas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As re-
visões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As infor-
mações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas 
que possuem um risco signifi cativo de resultar em um ajuste material 
para os próximos períodos estão incluídas nas seguintes notas expli-
cativas:
Nota explicativa nº 7 – Provisão para perdas esperadas associadas ao 
risco de crédito; 
Nota explicativa nº 9 – Determinação da vida útil econômica de alguns 
ativos;
Nota explicativa nº 12 (c) – Reconhecimento e mensuração de pro-
visões para riscos cíveis, fi scais e trabalhistas: principais premissas 
sobre a probabilidade de perda e das estimativas quanto aos valores 
prováveis de desembolsos futuros;
Nota explicativa nº 16 – Cálculo de provisões para pagamentos de 
obrigações com planos de previdência complementar, devido a prem-
issas atuariais; e
Nota explicativa nº 19 (b) – Reconhecimento de ativos fi scais diferi-
dos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual prejuízos 
fi scais possam ser utilizados e diferenças temporárias absorvidas em 
um prazo previsível, quando aplicável.
a. Base de mensuração
As Demonstrações Contábeis contêm registros que refl etem o valor de 
custo amortizado das transações, com exceção da carteira de títulos e 
valores mobiliários classifi cados como mantidos para negociação, que 
são avaliados pelo valor justo.
b. Moeda funcional
As Demonstrações Contábeis são apresentadas em Reais, que é a 
moeda funcional do Banco e todos os valores arredondados para mil-
hares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
2.1. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis adotadas pelo Banco são aplicadas de forma 
consistente e uniforme em todos os períodos apresentados nestas 
Demonstrações Contábeis.
a.Apuração do resultado
O resultado é apurado com base no regime de competência. As oper-
ações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor de resgate e as 
receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresenta-
das em contas redutoras dos respectivos ativos e passivos. As receitas 
e despesas de natureza fi nanceira são contabilizadas pelo critério pro 
rata dia e calculadas com base no método exponencial. 
b. Caixa e equivalente a caixa
Para fi ns de demonstrações dos fl uxos de caixa (conforme dispos-
to na Resolução CMN n° 4.720/2019), caixa e equivalente de caixa 
correspondem aos saldos de disponibilidades e de aplicações interfi -
nanceiras de liquidez imediatamente conversíveis, ou com prazo de 
vencimento original igual ou inferior a 90 dias da data de aplicação e 
que apresentem risco insignifi cante de mudança em seu valor justo.
c. Aplicações interfi nanceiras de liquidez
As aplicações interfi nanceiras de liquidez são registradas pelo valor de 
aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço e ajustadas por provisão para perdas, quando aplicável. 
d. Títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários estão registrados e classifi cados de 
acordo com a Circular BACEN nº 3.068/2001, que estabelece os 
critérios de avaliação e classifi cação contábil para esses papéis. O Ban-
co possui papéis classifi cados em:
Títulos para negociação: adquiridos com o propósito de serem 
ativados e frequentemente negociados. São registrados pelo custo de 
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor 
justo. Suas valorizações e desvalorizações são registradas, respectiv-
amente, em contas de receitas e despesas do período.
Conforme determina o parágrafo único do artigo 7º da Circular BA-
CEN nº 3.068/2001, os títulos e valores mobiliários classifi cados como 
títulos para negociação são apresentados no balanço patrimonial e no 
ativo circulante, independentemente de suas datas de vencimento.
O valor justo geralmente baseia-se em cotações de preços de mercado 
ou cotações de preços de mercado para ativos ou passivos com car-
acterísticas semelhantes. Se esses preços de mercado não estiverem 
disponíveis os valores são baseados em cotações de operadores de 
mercado, modelos de precifi cação, fl uxo de caixa descontado ou técni-
cas similares, para as quais a determinação do valor justo possa exigir 
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julgamento ou estimativa signifi cativa por parte da Administração.
Títulos mantidos até o vencimento: adquiridos com a intenção e 
capacidade fi nanceira para sua manutenção em carteira até o venci-
mento, são registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendi-
mentos auferidos com base nas condições pactuadas com a contra-
parte, em contrapartida ao resultado. O registro dos “Títulos mantidos 
até o vencimento” em circulante e não circulante foi defi nido de acordo 
com os seus respectivos prazos de vencimento.
Os rendimentos dos títulos, calculados pro rata dia com base na 
variação do indexador e na taxa de juros pactuados são apropriados 
ao resultado. O Banco, em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 
2020, não possuía papéis classifi cados na categoria disponível para 
venda.
e. Instrumentos fi nanceiros derivativos
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o Banco não pos-
suía operações com instrumentos fi nanceiros derivativos, bem como 
qualquer saldo registrado de operações dessa natureza.
f. Relações interfi nanceiras
Os depósitos no BACEN são compostos, substancialmente, de recol-
himentos compulsórios que rendem atualização monetária com base 
em índices ofi ciais e juros, exceto aqueles decorrentes de depósitos à 
vista, e não estão disponíveis para fi nanciar as operações de rotina do 
Banco, assim como não estão inclusos caixas e equivalentes de caixa.
Créditos com o Fundo de Compensação de Valores Salariais (FCVS) 
são vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) que corre-
spondem aos valores residuais de contratos encerrados, habilitados e 
homologados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e em processo de 
emissão dos títulos de Compensações de Variações Salariais (CVS) 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O FCVS, criado por inter-
médio da Resolução CMN nº 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho 
de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), tem 
como função garantir, perante os Bancos/agentes fi nanceiros, a qui-
tação do saldo remanescente dos contratos de fi nanciamento imo-
biliário residencial decorrente do descasamento entre os índices de 
infl ação, utilizados para corrigir monetariamente os valores dos con-
tratos e os reajustes salariais.
Os créditos são mantidos ao seu valor nominal atualizado, dada a in-
tenção, por parte da Administração, de manter até seu vencimento os 
títulos CVS a que esses créditos serão convertidos.
g. Operações de crédito
Constituídas, basicamente, de empréstimos e fi nanciamentos com op-
erações efetuadas a taxas pré e pós-fi xadas, as operações de crédito 
encontram-se demonstradas pelos valores de realização, incluídos os 
rendimentos auferidos em função da fl uência dos prazos contratuais 
das operações.
Todas as operações de crédito têm os seus riscos classifi cados de acor-
do com julgamento da Administração do Banco, levando em consid-
eração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos es-
pecífi cos em relação às operações, aos devedores e aos garantidores, 
observando sua classifi cação em nove níveis, sendo “AA” (risco mín-
imo) e “H” (risco máximo) e a avaliação da Administração do Banco 
quanto ao nível de risco.
As operações de crédito são registradas a valor presente, calculadas 
pro rata dia com base no indexador e na taxa de juros pactuados. A 
atualização das operações de crédito vencidas até o 59º dia é con-
tabilizada em receitas de operações de crédito e a partir do 60º dia 
em rendas a apropriar, as mesmas serão apropriadas ao resultado 
somente quando efetivamente forem recebidas.
Os riscos das operações ativas renegociadas são defi nidos conforme 
critério da Resolução CMN n° 2.682/1999, ou seja, permanecem no 
rating que se encontravam antes da renegociação e as renegociações 
de operações de crédito que foram anteriormente baixadas contra a 
provisão, que estavam em contas de compensação, são classifi cadas 
como nível H. Os eventuais ganhos provenientes da renegociação so-
mente serão reconhecidos como receita quando efetivamente recebi-
dos.
As operações em atraso classifi cadas como nível “H” permanecem nes-
sa classifi cação por seis meses, quando, então, são baixadas contra 
a provisão existente e controladas em conta de compensação por, no 
mínimo, cinco anos.
h. Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de 
crédito
A provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito é 
apurada em valor sufi ciente para cobrir prováveis perdas, conforme 
as normas do CMN/BACEN, associadas a avaliações procedidas pela 
Administração do Banco na determinação dos riscos de crédito.
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a provisão para 
perdas esperadas associadas ao risco de crédito é considerada sufi ci-
ente pela Administração do Banco e atende ao requisito mínimo esta-
belecido pela Resolução CMN n.º 2.682/1999 (Nota 7.2).
i. Outros Créditos – Operações com Cartão de Crédito
Os valores a faturar estão representados por valores a receber dos 

usuários de cartão de crédito pela utilização em estabelecimentos con-
veniados às bandeiras MasterCard e Bcard (bandeira própria). Estes 
valores são contabilizados em valores a receber relativos a transações 
de pagamento (Nota 8c).
j. Outros valores e bens
Compostos, basicamente, por bens não destinados a uso, correspon-
dentes a imóveis disponíveis para venda, classifi cados como bens re-
cebidos em dação em pagamento e registrados pelo valor contábil 
do empréstimo ou fi nanciamento, os quais são ajustados a valor de 
mercado por meio de provisão por desvalorização, de acordo com as 
normas vigentes; e despesas antecipadas, correspondentes a apli-
cações de recursos cujos benefícios decorrentes ocorrerão em exer-
cícios futuros.
k. Investimentos
Os investimentos estão registrados inicialmente pelo custo de aqui-
sição, retifi cados por provisões para perdas por desvalorização, quan-
do aplicável.
l. Imobilizado de uso
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos des-
tinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa fi nali-
dade, inclusive os decorrentes de operações que transfi ram os riscos, 
benefícios e controle dos bens para a entidade.
O ativo imobilizado do Banco é demonstrado ao custo de aquisição, 
deduzido da respectiva conta de depreciação, cujo valor é calculado 
pelo método linear às seguintes taxas anuais: imóveis de uso 4% ao 
ano; instalações, móveis, equipamentos de uso, sistemas de segu-
rança e comunicações 10% ao ano; sistemas de transporte 20% ao 
ano; e sistemas de processamento de dados 20% ao ano e ajustado 
por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
A Administração do Banco entende serem essas taxas que melhor es-
pelham a depreciação do seu imobilizado pelo uso, ação do tempo 
e desgaste por obsolescência. A composição dos valores dos custos 
dos bens e suas depreciações correspondentes estão apresentadas na 
Nota 09.
m. Intangível
O intangível corresponde aos ativos não monetários identifi cáveis sem 
substância física, adquiridos ou desenvolvidos pela instituição, desti-
nados a manutenção do Banco ou exercido com essa fi nalidade, de 
acordo com a Resolução CMN nº 4.534, de 24 de novembro de 2016.
Esse grupo está representado por aquisição de software. São regis-
trados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante 
a vida útil estimada (20% ao ano), a partir da data da sua disponibi-
lidade para uso e ajustado por redução ao valor recuperável (impair-
ment), quando aplicável. 
Gastos com o desenvolvimento interno de software são reconhecidos 
como ativo quando é possível demonstrar a intenção e a capacidade 
de concluir e utilizar tal desenvolvimento, bem como mensurar com 
segurança os custos diretamente atribuíveis ao intangível. Tais custos 
são amortizados durante sua vida útil estimada, considerando os 
benefícios econômicos futuros esperados. A amortização é calculada 
pelo método linear às taxas divulgadas na Nota 09.
n. Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os 
ativos estão avaliados por valor não recuperado. Esse procedimento 
é realizado, no mínimo, anualmente ou sempre que eventos ou mu-
danças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Eventuais perdas, quando identifi cadas, são reconhecidas 
no resultado.
o. Depósitos e captações no mercado aberto
Depósitos e captações no mercado aberto são demonstrados pelos va-
lores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data 
do balanço, reconhecidos em base pro rata dia.
A composição dos papéis registrados em depósitos e captações no 
mercado aberto, bem como seus prazos e valores contabilizados em 
contas patrimoniais e de resultado, estão apresentados na Nota 10.
p. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
Ativos e passivos contingentes referem-se ao reconhecimento de 
direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e 
cuja ocorrência depende de eventos futuros. A mensuração e a di-
vulgação das provisões, contingências ativas e contingências passivas 
são efetuadas de acordo com os critérios defi nidos na Deliberação CVM 
nº 594/09 e Resolução CMN nº 3.823/09, que determinam: 
• Os passivos contingentes decorrem, basicamente, de processos 
judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios 
movido por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos, em ações 
cíveis, trabalhistas e tributárias. Essas contingências, coerentes com 
práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais 
e levam em consideração a probabilidade de que recursos fi nanceiros 
sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das 
obrigações possa ser estimado com sufi ciente segurança. Os valores 
classifi cados como prováveis, são provisionados e divulgados nas no-
tas explicativas, os valores classifi cados como de perdas possíveis, 
não são reconhecidas contabilmente, apenas divulgadas em notas 
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explicativas.  Os valores das contingências são quantifi cados utili-
zando modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma 
adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.

• O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é uma 
obrigação presente, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação 
se espera que resulte em saída de recursos do Banco capazes de ger-
ar benefícios econômicos. Os valores registrados no passivo relacio-
nados às ações civis públicas, representados por decisões favoráveis, 
provisórias ou defi nitivas, serão mantidos pelo prazo prescricional de 
5 anos do direito a execução.

• Obrigações legais, fi scais e previdenciárias são derivadas de proces-
sos judiciais relacionados às obrigações tributárias, cujo objeto de 
contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, indepen-
dentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os 
seus montantes reconhecidos, quando aplicável, integralmente nas 
Demonstrações Contábeis.
O detalhamento dos processos judiciais, bem como a segregação e 
movimentação dos valores registrados, por natureza, está apresen-
tado na Nota 13.

q. Tributos
As provisões para imposto de renda, contribuição social, PIS/PASEP, 
COFINS e ISS, constituídas às alíquotas a seguir discriminadas, con-
sideraram as bases de cálculo previstas na legislação vigente para 
cada tributo:

 Tributos  Alíquotas 
 Imposto de renda 15%
 Adicional de imposto de renda 10%
 Contribuição Social sobre o Lucro  20%
 PIS/PASEP 0,65%
 COFINS 4%
 ISS  Até 5% 

Os ativos fi scais diferidos (créditos tributários) e os passivos fi scais 
diferidos são constituídos pela aplicação das alíquotas vigentes dos 
tributos sobre suas respectivas bases, observando-se a alteração 
da alíquota da CSLL, conforme Lei nº 13.169/15. Para constituição, 
manutenção e baixa dos ativos fi scais diferidos são observados os 
critérios estabelecidos pela Resolução CMN Nº 4.842/2020 e CMN nº 
4.192/2013, suportados por estudo de capacidade de realização.
Em virtude da publicação da Lei nº 14.183, de 14 de julho de 2021, 
que alterou a alíquota da CSLL, por se tratar de uma disposição tran-
sitória, cuja vigência da alíquota de 25% será aplicada de julho a 
dezembro de 2021 e que todo o efeito fi scal se compensará dentro do 
mesmo exercício social, bem como, da diferença prevista de CSLL do 
período não se mostrar relevante do ponto de vista da materialidade, 
optamos por não ativar a respectiva diferença de crédito tributário.
r. Benefícios a empregados
Os benefícios a empregados, relacionados a benefícios de curto pra-
zo para os empregados atuais, são reconhecidos por competência de 
acordo com os serviços prestados. Os benefícios pós-emprego, rela-
cionados a complemento de aposentadoria e assistência médica, de 
responsabilidade do Banco, são avaliados de acordo com os critérios 
estabelecidos na forma da Resolução CMN nº 4.877/2020. 
Nos planos de contribuição defi nida, o risco atuarial e o risco dos in-
vestimentos são dos participantes. Sendo assim, a contabilização dos 
custos é determinada pelos valores das contribuições de cada período 
que representam a obrigação do Banco. 
Consequentemente, nenhum cálculo atuarial é requerido na mensu-
ração da obrigação ou da despesa e não existe ganho ou perda atu-
arial. 
s. Outros ativos e passivos
Demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, ajustados ao seu valor presente.
As férias, vencidas e proporcionais, os abonos e as folgas são inte-
gralmente provisionados mensalmente, incluindo-se os encargos 
aplicáveis.
t. Demonstração do valor adicionado
O Banco elaborou a demonstração do valor adicionado (DVA) nos ter-
mos do pronunciamento técnico CPC 09, apresentada como parte in-
tegrante das Demonstrações Contábeis.
u. Resultado recorrente e não-recorrente
Resultado não recorrente é o resultado que esteja relacionado com 
as atividades atípicas da instituição e não esteja previsto para ocorrer 
com frequência nos exercícios futuros. O resultado recorrente corre-
sponde as atividades típicas da instituição e tem previsibilidade de 
ocorrer com frequência nos exercícios futuros. O Banpará considera, 
para mensurar os resultados como não recorrentes, o período de 2 
(dois) anos que antecedem e que sucedem a data base.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa tem a seguinte com-
posição:

 Contas 30.06.2021 31.12.2020 
 Caixa  176.485   199.597 
 Disponibilidades em moeda nacional   161.842  195.593 
Disponibilidades em moeda estrangeira  14.643   4.004 

 Equivalente de Caixa  2.130.990 1.069.988 
 Aplicações interfi nanceiras de liquidez  2.130.990   1.069.988 
 Total   2.307.475   1.269.585 

O montante de R$ 2.307.475 em 30 de junho de 2021 (R$ 1.269.585 
em 31 de dezembro de 2020) refere-se a aplicações com vencimentos 
iguais ou inferiores a 90 dias da data da aplicação, sem expectativa 
de mudança signifi cativa de valor e resgatáveis a qualquer momento, 
portanto, foram considerados como equivalentes de caixa. O aumento 
nas Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez é refl exo do aumento de 
liquidez do Banpará.

4. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
As aplicações interfi nanceiras de liquidez tem a seguinte 
composição

 Títulos 30.06.2021 31.12.2020 
 Aplicações - Mercado Aberto 2.130.991 1.069.988 
 Posição bancada 2.130.991 1.069.988 
 Letras Financeiras do Tesouro   1.434.996 833.985 
 Letras do Tesouro Nacional 300.000 186.001 
 Notas do Tesouro Nacional  395.995    50.002 
 Aplicações - Depósitos interfi nan-
ceiros 668.280 731.500 

 Não ligadas vinculadas 
 ao crédito rural  668.280 731.500 

 Total 2.799.271 1.801.488 

Rendas de aplicações interfi nanceiras de liquidez:

2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
 Posição 
 Bancada 18.308 28.722 3.231 7.120

 Posição 
 Financiada - - 1.370 4.564

 Depósitos 
 Interfi nanceiros 3.238 5.714 4.187 8.861

 Total 21.546 34.436 8.788 20.545

As rendas de aplicações interfi nanceiras de liquidez estão classifi cadas 
na demonstração do resultado como resultado de aplicações interfi -
nanceiras e operações com títulos e valores mobiliários.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
a. Classifi cação por tipo de papel

 Títulos 30.06.2021 31.12.2020 
 Livres 937.750 865.390
 Letras Financeiras do Tesouro 860.323 781.235
 CVS 75.565 82.329
 Cotas de fundos de investimento em 
participações (a) 1.862 1.826

 Vinculados a operações 
 compromissadas 74.612 167.112

 Letras Financeiras do Tesouro 74.612 167.112
 Vinculados ao Banco Central 24.138 -
 Letras Financeiras do Tesouro 24.138 -
 Vinculados à prestação de garantia 8.663 8.569
 Letras Financeiras do Tesouro 8.663 8.569
 Total 1.045.163 1.041.071
 Circulante 967.736 956.916
 Não Circulante 77.427 84.155

(a) Objetivando promover o desenvolvimento da Amazônia, o Ban-
co investe no Fundo de Investimento em Participações em Empresas 
Sustentáveis na Amazônia (FIP Amazônia), cujo objetivo é promover o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia proporcionando crescimen-
to social, econômico e ambiental. O regulamento do fundo estabelece 
que o seu prazo de duração é de 12 anos podendo ser prorrogado por 
mais 3 anos.
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b. Classifi cação por categoria e vencimento

 Títulos 
 Meses  Anos 30.06.2021 31.12.2020 

 Até 3  3 a 12  1 a 3  3 a 5  5 a 15  TOTAL  TOTAL 
 Títulos para 
negociação 187.347 131.724 288.092 339.098 21.475 967.736 956.916

 Títulos públicos 187.347 131.724 288.092 339.098 21.475 967.736 956.916
 Letras fi nanceiras 
tesouro  187.347 131.724 288.092 339.098 21.475 967.736 956.916

 Títulos Mantidos até 
o vencimento (a) - - - 1.862 75.565 77.427 84.155

 Títulos públicos - - - - 75.565 75.565 82.329
 CVS - - - - 75.565 75.565 82.329
 Títulos privados - - - 1.862 - 1.862 1.826
 Cotas de fundos de in-
vest. em participações - - - 1.862 - 1.862 1.826

 TOTAL EM 30.06.2021 187.347 131.724 288.092 340.960 97.040 1.045.163 -
 TOTAL EM 31.12.2020 484 184.942 173.921 408.483 273.241 - 1.041.071

(a) Não houve reclassifi cação entre categorias nos períodos fi ndos em 30 de junho de 2021 e de 31 de dezembro 2020. Em conformidade com 
a Circular BACEN nº 3.068/2001, o Banco declara ter capacidade fi nanceira e intenção de manter, até o vencimento, os títulos classifi cados na 
categoria “mantidos até o vencimento”.

d. Quanto aos níveis de informação na mensuração ao valor justo

 TVM para negociação e mantidos até o vencimento, a valor de 
mercado. 

 Saldo 
30.06.2021  Nível 1  Nível 2 

 Para negociação 
 Letras fi nanceiras do tesouro 967.736 967.736 -
 Mantidos até o vencimento 
 CVS 75.565 - 75.565
 Cotas de fundos de invest. Em participações. 1.862 1.862 -

 Total 1.045.163 969.598 75.565

 TVM para negociação e mantidos até o vencimento, 
a valor de mercado 

 Saldo 
31.12.2020  Nível 1  Nível 2 

 Para negociação 
 Letras fi nanceiras do tesouro 956.916 956.916 -
 Mantidos até o vencimento 
 CVS 82.329 - 82.329
 Cotas de fundos de invest. Em participações 1.826 1.826 -
 Total 1.041.071 958.742 82.329

   
Conforme os níveis de informação na mensuração ao valor justo, as técnicas de avaliação utilizadas pelo Banco são as seguintes: 

c. Quanto aos ajustes de marcação a mercado

 Títulos 
30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 

 Custo Amor-
tizado  Mercado  Custo Amor-

tizado  Mercado  Ajuste  Ajuste 

 Para negociação 973.559 967.736 961.788 956.916 (5.823) (4.872)
 Letras fi nanceiras do tesouro 973.559 967.736 961.788 956.916 (5.823) (4.872)
 Mantidos até o vencimento (a) 77.427 77.427 84.155 84.155 - -
 CVS 75.565 75.565 82.329 82.329 - -
 Cotas de fundos de invest. em partici-
pações 1.862 1.862 1.826 1.826 - -

(a) Os títulos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo de aquisição e acrescidos pelos rendimentos auferidos em contrapartida ao 
resultado do período.

Nível 1 – são usados preços cotados em mercados ativos para instru-
mentos fi nanceiros idênticos. Um instrumento fi nanceiro é considera-
do como cotado em um mercado ativo se os preços cotados estiverem 
prontos e regularmente disponíveis, e se esses preços representarem 
transações de mercado reais e que ocorrem regularmente numa base 
em que não exista relacionamento entre as partes. 

Nível 2 – são usadas outras informações disponíveis, exceto aquelas 
do Nível 1, onde os preços são cotados em mercados não ativos ou 
para ativos e passivos similares, ou são usadas outras informações 
que estão disponíveis ou que podem ser corroboradas pelas infor-
mações observadas no mercado para suportar a avaliação dos ativos 
e passivos.

Rendas com títulos e valores mobiliários

 Contas 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
 Rendas de títulos de renda fi xa 8.340 13.801 7.513 17.416
 Rendas com cotas de fundos de investimento 18 51 7 45
 Ajustes positivos (negativos) ao valor de mercado TVM (537) (962) (121) (347)
 Total 7.821 12.890 7.399 17.114
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6. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

 Contas 30.06.2021 31.12.2020 
 Direitos junto à participação de 
sistemas de liquidação 12.608 27.703

 Reservas compulsórias em espé-
cie – BACEN (a) 247.545 241.357

 Recolhimentos sobre depósitos de 
poupança – BACEN  272.880 274.507

 SFH – Créditos junto ao FCVS (b) 66.681 65.506
 Depósitos compulsórios – Crédito 
rural Res. Bacen nº 3.310/2005 15.783 5.526

 Total 615.497 614.599
 Circulante 548.815 549.093
 Não Circulante 66.681 65.506

(a) Os depósitos no BACEN são compostos, basicamente, de recolhi-
mentos compulsórios que rendem atualização monetária com base em 
índices ofi ciais e juros, com exceção dos decorrentes de depósitos à 
vista que não são remunerados.
(b) Os créditos vinculados ao SFH correspondem aos valores resid-
uais de contratos encerrados, habilitados e homologados pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) e em processo de emissão dos títulos CVS 
pela STN. O Banco possui, na carteira de FCVS, o montante de R$ 
66.681 em 30 de junho de 2021 (R$ 65.506 em 31 de dezembro de 
2020). Atualmente, esses contratos rendem juros de 3,12% e 6,17% 
ao ano, acrescidos de atualização monetária de acordo com a variação 
da Taxa de Referência (TR). Esses créditos têm seus saldos mensura-
dos pelos valores efetivamente reconhecidos pela CEF.
7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7.1. Composição da carteira com característica de concessão 
de crédito
a. Por tipo de Operação

30.06.2021 31.12.2020 
 Operações de Crédito 7.310.331 6.269.511
 Adiantamentos a Depositantes 539 1.014
 Empréstimos  7.161.673 6.202.110

c. Por faixas de vencimento e nível de risco

 AA  A  B  C  D  E  F  G  H 30.06.2021 31.12.2020 
 Parcelas Vincendas 1.222.426 5.734.747  64.382 62.184   67.395 21.420 17.751    56.462 76.661 7.323.428   6.272.333 
 Até 30 dias        30.667  185.599 8.497 4.735 10.974 1.189 1.999    2.019 4.214 249.893 213.192 

 31 a 60 dias 12.682  67.741 6.404 1.800 3.129        700         
801     1.013 2.191    96.461    204.399 

 61 a 90 dias      27.720   163.584   4.874   4.978 3.815   827      734    1.447        2.846     210.825  187.038 
 91 a 180 dias    91.689 503.355     10.113 12.065  6.682 2.261 2.106 4.031        7.286 639.588   409.469 
 181 a 360 dias   137.514 735.878 12.501 11.957 14.313 3.634    2.161     6.826   11.300     936.084 859.101 
 Acima de 360 dias   922.154   4.078.590 21.993 26.649 28.482 12.809     9.950 41.126  48.824 5.190.577  4.399.134 
 Parcelas Vencidas   169        5.171 1.937   2.133     7.040   2.394  2.910    5.900   29.321 56.975   55.015 
 Até 14 dias   166      5.171 415      461        602 215   267    429     1.432    9.158    12.458 

 15 a 30 dias   3             -      1.522        253      449     169         
115            76         265  2.852  2.875 

 31 a 60 dias          -        -      - 1.419 4.753    555        460 977      2.106 10.270     6.845 

 61 a 90 dias        -      -           -             - 1.236        589         
641       1.153     2.190 5.809   5.398 

 91 a 180 dias     -           -            -    -              -        866    1.427       3.265   7.594 13.152 12.749 
 181 a 360 dias      -            -      -            -              -         -       -   - 15.734 15.734 14.690 
 Acima de 360 dias     -  -  -  -              -             -     -              -       -            -        -   
 TOTAL EM 
30.06.2021 1.222.595 5.739.918    66.319 64.317 74.435 23.814 20.661 62.362 105.982 7.380.403  - 

 TOTAL EM 
31.12.2020 1.098.833 4.888.118   45.425   

43.502 71.454 21.590 14.066    54.298     90.062  - 6.327.348 

 Outros Financiamentos 6.642 4.214
 Financiamentos Rurais e Agroin-
dustriais 4.390 3.400

 Financiamentos Imobiliários 137.087 58.773
Outros Créditos 70.072 57.837
 Valores a receber relativos a tran-
sações de pagamento 49.379 48.300

 Operações de Câmbio  20.693 9.537
Total da Carteira de Crédito 7.380.403 6.327.348
(Prov. p/ perdas esper. assoc.   
ao risco de crédito) (205.845) (174.796)

 Operações de Créditos  (202.677) (172.410)
 Outros Créditos (Nota 8) (3.168) (2.386)
Total da Carteira de Crédito 
Líquido de Provisões 7.174.558 6.152.552

Circulante 2.094.673 1.841.364
Não Circulante 5.079.885 4.311.188

b. Composição por segmento e tipo de pessoa

 Produtos 30.06.2021 31.12.2020 
 Pessoa Física    7.252.076    6.239.646 
 Consignados   5.503.914 4.748.857 
 Banparacard      1.342.223  1.249.288 
 Cheque especial    2.714  1.815 
 Cartão de crédito   16.359   12.930 
 Sazonais   74.824  1.143 
 Imobiliário   129.472  54.490 
 Outros   182.570    171.123 
 Pessoa Jurídica    128.327    87.702 
 Cheque empresarial     3.203    1.392 
 Capital de Giro    89.310    65.838 
 Imobiliário    7.615    4.282 
 Outros   28.199   16.190 
 Total  7.380.403   6.327.348 

d. Por Setores de Atividade

 Setores 
30.06.2021 31.12.2020 

Valor % Valor %
 Varejo Pessoas Físicas 7.247.036 98,19 6.236.350 98,56
 Varejo Pessoas 
 Jurídicas 122.339 1,66 83.392 1,32

 Rural - Pessoa Física 
 e Jurídica 4.390 0,06 3.400 0,05

 Fomento - Pessoa 
 Física e Juridica 6.638 0,09 4.206 0,06

 Total 7.380.403 100,00 6.327.348 100,00

e. Concentração dos principais devedores

 Relação 
30.06.2021 31.12.2020 

 Valor  %  Valor  % 
 Principal devedor 12.267 0,17 14.956 0,24
 10 maiores devedores 60.202 0,82 36.511 0,58
 20 maiores devedores 23.799 0,32 18.869 0,30
 50 maiores devedores 43.795 0,59 37.492 0,59
 100 maiores devedores 70.474 0,95 60.812 0,96
 Demais devedores 7.169.866 97,15 6.158.708 97,33
 Total 7.380.403 100,00 6.327.348 100,00
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7.2. Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
As operações de crédito estão classifi cadas em ordem crescente de ris-
co e com base nessa classifi cação constituiu-se provisões para perdas 

esperadas associadas ao risco de crédito a taxas que variam entre 0% 
a 100%, em razão da classifi cação das operações por ordem de risco, 
cuja movimentação é demonstrada a seguir: 

 Contas 30.06.2021 30.06.2020 
 Saldo no início do período (172.410) (145.246)
 Provisões constituídas (431.643) (225.246)
 Reversões de provisões 350.449 189.198
 Valores baixados ou compensados com créditos 50.926 47.148
 Saldo fi nal do período (202.678) (134.146)
 Outros créditos - Saldo no início do período (2.386) (1.172)
 Provisões constituídas (10.732) (3.888)
 Reversões de provisões 9.950 3.782
 Outros créditos - Saldo no fi nal do período (3.168) (1.278)
 Saldo fi nal do período (205.846) (135.424)
 Circulante (95.155) (78.567)
 Não Circulante (110.691) (56.857)

7.3. Movimentação da Carteira de Renegociação

 Contas 30.06.2021 30.06.2020 
 Saldo no início do período 98.712 99.569 
 Renegociação 20.621 22.595 
 Recebimentos (11.616) (30.823)
 Baixas (4.853) (3.687)
 Saldo fi nal do período 102.864 87.654 
 Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco de crédito 59.623 50.894 
 Percentual de Provisionamento da Carteira de Renegociação 57,96% 58,06%

7.4. Rendas de Operações de Crédito

 Contas 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
 Adiantamento a depositante 69 125 48 254
 Empréstimo 387.413 755.584 354.719 703.977
 Financiamento com interveniência 270 583 6 17
 Recuperação de crédito baixado como prejuízo 12.163 21.617 7.894 22.211
 Financiamentos rurais 36 70 53 120
 Financiamentos e empreendimentos imobiliários 2.054 3.388 27 37
 Total 402.005 781.367 362.747 726.616

8. Outros Créditos

 Contas 30.06.2021 31.12.2020 
 Carteira de câmbio 19.640 9.290
 Créditos a receber 3.195 2.745
 Serviços prestados a receber 3.100 2.586
 Serviços prestados em arranjo de pagamento 95 159
 Créditos diversos 363.528 466.349
 Adiantamento e antecipações salariais 13.236 4.568
 Adiantamento para pagamento 96.002 213.948
 Devedores por depósitos em garantia (a) 94.275 90.535
 Imposto e contribuições a compensar 82.707 79.149
 Pagamentos a ressarcir 1.829 1.733
 Título e crédito a receber sem característica de concessão   4.528 4.285
 Valores a receber a título de transações de pagamento (b) 49.379 48.300
 Devedores diversos – País (c) 21.572 23.831
 Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco de crédito (6.454) (6.208)
 Com característica de concessão de Crédito (Notas 7.1 e 7.2) (3.168) (2.386)
 Sem característica de concessão de Crédito (d) (3.286) (3.822)
 Circulante 379.909 472.176

(a) Os saldos de devedores por depósitos em garantia estão relacionados aos questionamentos judiciais de natureza trabalhista, cível e fi scal.
(b) O saldo de valores a receber relativos a transações de pagamento totalizam o valor de R$ 49.379 em 30 de junho de 2021 (R$ 48.300 em 31 
de dezembro de 2020) e estão assim distribuídos:

 Contas 30.06.2021 31.12.2020
 BANPARÁ Mastercard 46.409 43.253
 Valores a Faturar 7.206 7.383
 Faturados a Receber 14.214 11.587
 Parcelado Lojista a Agendar Bandeira 24.989 24.283
 Cartão BANPARÁ 2.970 5.047
 Parcelado sem juros 2.970 5.047
 Total 49.379 48.300

(c) O montante de devedores diversos totaliza R$ 21.572 em 30 de junho de 2021 (R$ 23.831 em 31 de dezembro de 2020), registrado prin-
cipalmente pelos valores correspondentes às parcelas de empréstimos consignados, cujas liquidações ocorrem na primeira quinzena do mês 
subsequente, com o repasse dos órgãos consignantes.
(d) O saldo de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito sem característica de concessão somam o valor de R$ 3.286 em 30 
de junho de 2021 (R$ 3.822 em 31 de dezembro de 2020).
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 Contas 30.06.2021 30.12.2020 
 Saldo no início do período          (3.822)   (2.154)

 Provisões constituídas                       
(2.497)

                  
(7.009)

 Reversões de provisões                        
3.033 

                   
5.341 

 Saldo fi nal do período (3.286) (3.822)

9.  IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL
A Administração entende que não há evidências de que esses bens 
estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele 
passível de ser recuperado por uso ou por venda.
O intangível é composto basicamente por softwares, os quais são reg-
istrados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear du-
rante a vida útil estimada em 20% ao ano, a partir da data da sua 
disponibilidade para uso e ajustado por redução ao valor recuperável 
(impairment), quando aplicável.

 Imobilizado de Uso 
Imobili-

zações em 
cursos

Imóveis em 
uso

Móveis e 
Equip. de 

Uso

Sistema de 
comuni-

cação

Sist. Proc. 
Dados e 

Equipam.

Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

 Custo 350 56.774 22.268 9.601 100.757 10.702 171 200.623
 Depreciação Acumulada - (36.089) (12.689) (4.669) (82.810) (6.057) (171) (142.485)
 Líquido 31.12.2020 350 20.685 9.579 4.932 17.947 4.645 - 58.138
 Aquisições 1.022 - 831 1.066 135 2.297 - 5.351
 Baixas Custo - - (30) (11) (91) (5) - (137)
 Baixas Depreciação - - 24 8 86 5 - 123
 Depreciação - (570) (916) (458) (3.687) (478) - (6.109)
 Transferências - - - - - - - -
 Movimentação Líquida 1.022 (570) (91) 605 (3.557) 1.819 - (772)
 Custo 1.372 56.774 23.069 10.656 100.801 12.994 171 205.837
 Depreciação Acumulada - (36.659) (13.581) (5.119) (86.411) (6.530) (171) (148.471)
 Líquido 30.06.2021 1.372 20.115 9.488 5.537 14.390 6.464 - 57.366

 Intangível Software Intangível em 
curso Marcas Outros Ativos 

Intangíveis Total

 Custo 168.503 6.818 3.000 17.682 196.003
 Amortização Acumulada (54.508) - (250) - (54.758)
 Líquido 31.12.2020 113.995 6.818 2.750 17.682 141.245

10. DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
10.1.  Depósitos
a. Composição por tipo de depósito

 Contas 30.06.2021 31.12.2020 
 Circulante                         8.177.754                          6.368.968 
 Depósitos à vista                         1.261.085                             988.318 
 Depósitos do público                            311.742                             271.552 
 Depósitos de instituições fi nanceiras                                  440                                   437 
 Depósitos vinculados                              10.450                                2.556 
 Depósitos de Governo                            938.453                             713.773 
 Depósitos a prazo                         5.335.630                          3.745.506 
 Depósitos de poupança                          1.390.357                          1.396.112 
 Depósitos interfi nanceiros                            190.682                             239.032 
 Não Circulante                         2.181.879                          2.107.852 
 Depósitos a prazo                         2.181.879                          2.107.852 
 Total                       10.359.633                          8.476.820 

 Aquisições 27 3.870 - - 3.897
 Baixas Custo (13.449) - - (308) (13.757)
 Baixas Amortização 13.449 - - - 13.449
 Amortização (14.923) - (750) - (15.673)
 Transferências - - - - -
 Movimentação Líquida (14.896) 3.870 (750) (308) (12.084)
 Custo 155.081 10.688 3.000 17.374 186.143
 Amortização Acumulada (55.982) - (1.000) - (56.982)
 Líquido 30.06.2021 99.099 10.688 2.000 17.374 129.161

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os depósitos de 
poupança foram atualizados pela variação da TR e acrescidos de juros 
de 6% ao ano quando a SELIC for maior que 8,5% ao ano, ou por 
70% da SELIC + TR quando a SELIC for menor que 8,5% ao ano; os 
depósitos a prazo são remunerados à taxa do CDI com vencimentos 
de 60, 180, 360 e acima de 360 dias. 

O Banco mantém com o Banco Cooperativo do Brasil – BANCOOB, 
Banco do Estado de Sergipe – BANESE, Banco do Estado do Espíri-
to Santo – BANESTES e Banco Cooperativo SICREDI S.A – SICREDI 
um acordo de compensação e liquidação de obrigações, no âmbito do 
Sistema Financeiro Nacional, ao amparo da Resolução CMN nº 3.263, 
de 24 de fevereiro de 2005, e do artigo 30 da Medida Provisória nº 
2.192/70, de 24 de agosto de 2001.

b. Composição dos depósitos por vencimentos

 Vencimento À vista A prazo Interfi nanceiros Poupança 30.06.2021 31.12.2020
 Sem vencimento 1.261.085 1.072 - 1.390.357 2.652.514 2.385.576
 Até 30 dias - 85.866 190.682 - 276.548 62.485
 De 31 a 60 dias - 36.459 - - 36.459 78.134



34  diário oficial Nº 34.669 Sexta-feira, 13 DE AGOSTO DE 2021

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114

 De 61 a 90 dias - 135.522 - - 135.522 128.397
 De 91 a 180 dias - 474.593 - - 474.593 432.911
 De 181 a 360 dias - 4.602.118 - - 4.602.118 3.281.465
 Acima de 360 dias - 2.181.879 - - 2.181.879 2.107.852
 Total 1.261.085 7.517.509 190.682 1.390.357 10.359.633 8.476.820

c. Composição por segmento de mercado

 Composição À vista A prazo Interfi nanceiros Poupança 30.06.2021 31.12.2020
 Sociedades ligadas 867.713 4.569.594 - - 5.437.307 3.906.360
 Pessoas físicas 199.814 1.185.429 - 1.359.858 2.745.101 2.643.817
 Invest. Institucionais - 2.004 - - 2.004 2.002
 Instituição Financeira 440 - 190.682 - 191.122 239.468
 Pessoas jurídicas 114.599 1.186.687 - 30.499 1.331.785 1.407.565
 Governo municipal 74.834 573.795 - - 648.629 276.100
 Outros 3.685 - - - 3.685 1.508
 Total 1.261.085 7.517.509 190.682 1.390.357 10.359.633 8.476.820

d. Captação no mercado aberto
Obrigações sobre valores tomados no mercado em curto prazo, lastreado por títulos da carteira própria e terceiros, composto da seguinte forma: 

 Letras Financeiras do Tesouro 30.06.2021 31.12.2020 
 Recompras a Liquidar - Carteira Própria 74.480 167.037
 Total 74.480 167.037

Devido à alta liquidez apresentada pelo Banpará, as operações compromissadas sofreram redução, ou seja, não houve a necessidade de captação 
de letras fi nanceiras do tesouro junto ao mercado.
e. Despesas de captação

2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
 Depósitos de poupança (7.545) (12.968) (7.291) (15.784)
 Depósitos interfi nanceiros (1.657) (2.836) (1.629) (3.577)
 Depósitos a prazo (52.118) (81.407) (28.764) (68.294)
 Depósitos judiciais (15) (29) (14) (28)
 Operações compromissadas–Carteira própria e Terceiros (846) (1.257) (2.875) (7.588)
 Letras fi nanceiras (663) (1.438) (2.003) (4.708)
 Fundo Garantidor de Créditos (FGC) (2.988) (5.822) (2.076) (4.048)
 Total (65.832) (105.757) (44.652) (104.027)

11.  EMISSÃO DE TÍTULOS

30.06.2021 31.12.2020 
 Circulante 41.219 138.363
 Recursos de Letras Financeiras 41.219 138.363
 Não Circulante 3.632 11.382
 Recursos de Letras Financeiras 3.632 11.382
 Total 44.851 149.745

12.  OUTRAS OBRIGAÇÕES

 Contas 30.06.2021 31.12.2020 
 Circulante 312.645 240.655
 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 39.930 106
 Sociais e estatutárias 254 11.710
 Fiscais e previdenciárias 24.523 33.490
 Cheque administrativo 63 1.421
 Obrigações por convênios 21.899 9.485
 Obrigações por prestação de serviços 40.577 37.259
 Provisão para pagamentos a efetuar  104.384 75.868
 Credores diversos – País (a) 20.090 10.149
 Passivos para risco – Trabalhista 39.050 37.763
 Passivo para risco – Cível 16.956 15.340
 Passivo para risco – Cessão de crédito rural com coobrigação  102 101
 Obrigações por Transações de Pagamento 3.947 6.846
 Obrigações por Serviços de Instituidores de Arranjo 732 979
 Obrigações p/Fundos Finac. Desenv. 138 138
 Não Circulante 7.449 7.363
 Passivo para risco - Tributário  7.449 7.363
 Total 320.094 248.018

As principais provisões constituídas no período que compõem o saldo do grupo “Provisões”:
 Contas 30.06.2021 31.12.2020 

 Circulante 160.492 129.072
 Provisão com Pessoal 36.407 23.229
 Provisão com PLR 22.932 16.762
 Provisão para outras despesas administrativas 43.015 34.142
 Passivo para risco – Trabalhista 39.050 37.763
 Passivo para risco – Cível 16.956 15.340
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 Passivo para risco – Cessão de crédito rural com coobrigação  102 101
 Outros 2.030 1.735
 Não Circulante 7.449 7.363
 Passivo para risco - Tributário  7.449 7.363
 Total 167.941 136.435

O montante de credores diversos totaliza R$ 20.090 em 30 de junho 
de 2021 (R$ 10.149 em 31 de dezembro de 2020), registrado princi-
palmente pelos saldos de contas transitórias.
13. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E TRA-
BALHISTAS.
O Banpará é parte em processos judiciais de naturezas trabalhistas, 
cíveis e fi scais decorrentes do curso normal de suas atividades. A 
provisão para riscos envolve ações trabalhistas, fi scais, cíveis, cessão 
de crédito rural, com coobrigação e de câmbio, as quais são avaliadas 
e revisadas, tendo como base a opinião de sua assessoria jurídica, 
através da utilização de modelos e critérios que permitam a sua men-
suração, apesar da incerteza inerente ao seu prazo e ao desfecho de 
causa.
Provisões cíveis: O Banpará mantêm provisionados valores de ações 
de caráter indenizatório referente a indenização material e/ou mor-
al, acerca da relação advinda da prestação de serviços bancários. 
Os valores classifi cados como de perda provável, são provisionados 
e ajustados mensalmente de acordo com o valor indenizatório pre-
tendido, as provas apresentadas e a avaliação da assessoria jurídica, 
a qual leva em conta a jurisprudência, subsídios fáticos levantados, 
provas produzidas nos autos e as decisões judiciais que vierem a ser 
proferidas na ação. O valor da provisão, em 30 de junho de 2021 é R$ 
16.955 (R$ 14.551 em 30 de junho de 2020).
Existem ainda processos cíveis, que de acordo com a sua natureza são 
consideradas como de perda possível, no montante de R$ 62.993 em 
30 de junho de 2021 (R$ 39.892 em 30 de junho de 2020) e de acordo 

com as práticas contábeis não são provisionados.
Provisões trabalhistas: São ações movidas principalmente por 
ex-empregados, trabalhadores terceirizados e sindicatos, pleiteando 
direitos trabalhistas que entendem devidos, em especial ao pagamen-
to de horas-extras, equiparação salarial, desvios de funções e outros 
direitos trabalhistas. Registra-se a provisão constituída para as ações 
trabalhistas ajuizadas contra o Banco, na ocasião da notifi cação judi-
cial quando o risco de perda é considerado provável. O valor da pro-
visão é apurado de acordo com a estimativa de desembolso efetuada 
com base em subsídios legais recebidos de nossa assessoria jurídica 
no montante de R$ 39.050 em 30 de junho de 2021 (R$ 34.785 em 
30 de junho de 2020). 
Existem ainda causas trabalhistas que, de acordo com a sua natureza 
são consideradas como de perda possível, no montante de R$ 5.592 
em 30 de junho de 2021  (R$ 10.143 em 30 de junho de 2020), e de 
acordo com as práticas contábeis não são provisionadas.
Provisões tributárias: O Banco vem discutindo judicialmente a le-
galidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os 
quais estão provisionados, não obstante as boas chances de êxito em 
médios e longos prazos, de acordo com a opinião de assessores jurídi-
cos. O valor total das provisões em 30 de junho de 2021 é R$ 7.450 
(R$ 7.304 em 30 de junho de 2020).
Existem ainda causas tributárias que, de acordo com a sua natureza, 
são consideradas como de perda possível, no montante de R$ 19.660 
em 30 de junho de 2021 (R$ 19.403 em 30 de junho de 2020), e de 
acordo com as práticas contábeis não são provisionadas.

Movimentação das provisões para passivos contingentes

30.06.2021 30.06.2020

Trabalhista Cível Fiscais e 
Previdenciárias Trabalhista Cível Fiscais e 

Previdenciárias
 No início do Período 37.763 15.340 7.363 36.759 14.536 7.182
 Atualização monetária 2.346 1.695 87 3.319 974 122
 Constituições 3.086 607 - 2.926 173 -
 Reversões (1.601) (463) - (3.622) (994) -
 Pagamentos (2.544) (224) - (4.597) (138) -
 No fi nal do Período 39.050 16.955 7.450 34.785 14.551 7.304

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
14.1.  Capital Social
O Capital Social, subscrito e integralizado, está representado em 

9.521.649 ações ordinárias nominativas, escriturais, sem valor nom-
inal, todas de domiciliados no País e com direito a voto. O quadro 
abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos acionistas do Banco:

 Acionista 
30.06.2021 31.12.2020 

 Quantidade  %  Quantidade  % 
 Estado do Pará 9.519.433 99,977 9.519.433 99,977
 ICATU Vanguarda CAFBEP PREV MUL FDO INV 755 0,008 755 0,008
 Administradores 193 0,002 154 0,000
 Demais Acionistas 1.268 0,013 1.307 0,015
 Total 9.521.649 100,000 9.521.649 100,000

Ações em circulação
O quadro abaixo indica a quantidade de ações emitidas pelo Banpará em circulação:

 Espécie e Classe de Ação  Ações não em 
circulação ¹ 

 Ações em 
circulação²  Total de Ações  % Ações em 

circulação 
 ON 9.519.626 2.023 9.521.649 0,021

(1) compreende ações de titularidade do Estado do Pará e dos Administradores do BANPARÁ.
(2) totais de ações emitidas pelo BANPARÁ, excetuadas aquelas identifi cadas na opção 1, acima. Em 30 de junho de 2021 as ações 
em circulação totalizavam 2.023.

14.2.  Dividendos/Juros sobre capital próprio
O Banco adota uma política de remuneração do capital distribuindo 
juros sobre o capital próprio no valor máximo calculado, em confor-
midade com a legislação vigente, os quais são imputados, líquidos de 
Imposto de Renda na Fonte, no cálculo dos dividendos obrigatórios do 
exercício previsto no Estatuto Social do Banpará e artigo 202 da Lei nº 
6.404/76. Por conseguinte, em conformidade com o capítulo VII do Es-
tatuto Social e Política de Distribuição de Dividendos, o Banco distribui 
dividendos obrigatórios ao fi nal do exercício, podendo no intervalo dis-
tribuir dividendos intermediários e/ou intercalares.

15. GESTÃO DE RISCO
O gerenciamento contínuo e integrado de riscos consiste em identi-
fi car, medir, avaliar, monitorar, controlar e relatar todos os riscos as-
sociados às operações do Banco, por meio da governança corporativa 
e de uma abordagem proativa de monitoramento contínuo dos riscos 
inerentes à estratégia de negócios. 
Os riscos decorrentes das condições macroeconômicas e dos mercados 
em que a Instituição atua são avaliados de forma contínua e integrada, 
por meio de cenários de estresse e do monitoramento dos apetites 
por riscos.
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O principal objetivo é assegurar que os indicadores de riscos estejam 
dentro dos limites e métricas quantitativas e qualitativas estabelecidas 
na RAS, que confi guram um elemento fundamental para o cumpri-
mento do planejamento estratégico e orçamentário, de acordo com o 
tamanho e complexidade das operações.
No fechamento do 1º semestre de 2021 o Banco manteve-se dentro 
dos limites estabelecidos na Declaração de Apetite por Riscos, não 
sendo necessária a ativação de nenhuma ação mitigadora dos Planos 
de Contingências.
Risco de Crédito:
O risco de crédito é representado pela possibilidade de ocorrência 
de perdas associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas 
obrigações nos termos pactuados, à desvalorização, redução de remu-
nerações e ganhos esperados em instrumento fi nanceiro decorrentes 
da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveni-
ente ou do instrumento mitigador, à reestruturação de instrumentos 
fi nanceiros, e aos custos de recuperação de exposições caracterizadas 
como ativos problemáticos.
O gerenciamento do risco de crédito visa manter a qualidade da cartei-
ra de crédito em níveis coerentes com o perfi l de risco e negócio da 
Instituição para cada segmento que operamos. Também é parte dessa 
estrutura o processo de comunicação e informação dos riscos, inclu-
indo a divulgação das políticas e outras informações complementares 
referentes ao gerenciamento do risco de crédito. O Banpará acom-
panha os créditos propostos desde a concessão até a liquidação, ob-
servando as regras de cobrança e recuperação.
Para a efetividade do gerenciamento do risco de crédito referente aos 
procedimentos de identifi cação, mensuração, avaliação, monitoramen-
to, reporte, controle e mitigação dos riscos de crédito o Banpará:
• Utiliza no processo de concessão de crédito para classifi cação do 
nível de risco de seus clientes, pessoa física e jurídica, a análise ob-
jetiva pautada em modelos internos de avaliação de risco de crédito 
e, caso necessário, análise subjetiva realizada pelo núcleo de análise 
ou comitês de crédito, conforme limites estabelecidos por alçadas de-
cisórias;

• Na constituição da Prov. p/ Perdas Esper. Assoc. ao Risco de Crédito, 
para cada operação é considerada a avaliação e classifi cação do cli-
ente/grupo econômico, a natureza e fi nalidade da operação, as carac-
terísticas de garantias e a pontualidade nos pagamentos;

• Elaboração de relatórios, sendo possível a realização de pesquisas 
em diversos níveis, tais como segmentos de negócios, regiões, pro-
dutos, setores de atividade e clientes, e sob vários aspectos (ativo, 
inadimplência, provisão, qualidade da carteira por tipo de rating, en-
tre outros);

• Realize reporte tempestivo das informações e análises sobre o risco 
de crédito à estrutura organizacional responsável por sua gestão na 
instituição, bem como as conclusões e providências adotadas;

• O Banpará estabelece cenários de estresses para avaliação da resil-
iência do Banpará a choques macroeconômicos adversos, para aval-

iação prospectiva dos potenciais impactos de eventos e circunstâncias 
adversos na Instituição ou em portfolio especifi co. 

O saldo total de crédito no mês de junho atingiu R$ 7.380.403. O 
crescimento apresentado no 1º semestre de 2021 foi superior ao apre-
sentado no último semestre de 2020, justifi cado, principalmente pelo 
aumento da margem consignável do crédito consignado (Lei Federal 
nº 14.131/2021).
O Banco, por nível de risco, concentra 96,11% nos contratos de níveis 
de risco AA – C:

NÍVEL DE 
RISCO

30.06.2021 30.06.2020
Valor % Carteira Valor % Carteira

AA 1.222.594 16,57 1.098.833 17,37
A 5.739.918 77,77 4.888.118 77,25
B 66.320 0,90 45.425 0,72
C 64.316 0,87 43.502 0,69
D 74.436 1,01 71.454 1,13

E - H 212.819 2,88 180.016 2,84

Risco de Mercado:
O risco de mercado é defi nido como a possibilidade de ocorrência de 
perdas resultantes da fl utuação nos valores de mercado de instrumen-
tos detidos pela instituição, conforme Resolução CMN nº 4.557/2017 
e alterações. O risco de mercado origina-se da variação no valor dos 
ativos e passivos, causada por mudanças nos preços e taxas de juros, 
na variação cambial, nos preços de ações e mercadorias (commodi-
ties) e mudanças na correlação (interação) entre eles e nas suas vol-
atilidades, para isto são monitorados a volatilidade, duration e valor 
exposto das carteiras.
Para identifi car e mensurar as posições que expõem a Instituição ao 
risco de mercado é calculado e monitorado diariamente o VaR (Value 
at Risk) paramétrico e por tipo de carteira (bancária e negociação), 
fazendo uso da metodologia EWMA (Exponentially Weighted Moving 
Average), para o horizonte de 1 du, com 95% de confi ança. Segue 
abaixo valor exposto ao risco de mercado na carteira de negociação 
por fator de risco:

Exposição por fator de Risco - Carteira de Negociação

Fator de Risco
30.06.2021 30.06.2020

Valor Exposto Valor Exposto
PRÉ 2.100.995 900.010
USD 11.959 3.710
Euro 2.462 2.388
Cupom de IPCA 819 861
Ações (Fip Amazônia) 618 247
Número índice IPCA 0 861
Número índice IGP-M 0 3.852

Total 2.116.853 911.930

Análise de Sensibilidade:
A análise de sensibilidade foi realizada para a carteira de negociação, 
a análise sensibilidade considerando o fator taxa de juros (exposições 
sujeitas à variação de taxas de juros prefi xada) e moeda estrangeira 
(exposições sujeitas variação cambial). Dessa forma, foram aplicados 
choques nos seguintes cenários: 
Cenário 1 - Situação Provável - os choques foram determinados a 

partir da diferença de taxas nos vértices 252 du e 1 du da curva de 
expectativa;
Cenário 2 - Situação Possível - aplicou-se o percentual de 25% na 
taxa 252(aumento para taxa pré e redução para a taxa de câmbio), 
deteriorando-se desta forma o cenário base em 25%;
Cenário 3 -Situação Remota - aplicou-se o percentual de 50% na 
taxa 252 (aumento para taxa pré e redução para a taxa de câmbio), 
deteriorando-se desta forma o cenário base em 50%.

 Análise de sensibilidade - Carteira de Negociação 

 Cenários 
 Fatores de Risco 

 Total da Perda 
Taxa de Juros Moedas USD Moedas EURO

1S2021 1S2020 1S2021 1S2020 1S2021 1S2020 1S2021 %PR 1S2020 %PR
 Cen 1 (192) - (2.133) (350) (634) (176) (2.959) -0,20%      (526) -0,04%
 Cen 2 (240) (19) (2.659) (438) (796) (222) (3.695) -0,26% (679) -0,05%
 Cen 3 (287) (38) (3.209) (526) (954) (265) (4.450) -0,31%      (829) -0,06%

PR:1.408.300 PR:1.309.615

A análise de sensibilidade da carteira trading demonstra baixo impacto 
no Patrimônio de Referência, uma vez que a carteira de negociação é 
formada principalmente por operações compromissadas de curto pra-
zo (1du) e pela carteira de câmbio (spot). Ressalte-se que o elevado 
aumento do percentual de perda do PR (%PR) em relação a referência 
anterior deve-se ao aumento das operações de câmbio.
Acompanhamento do IRRBB
O Banpará acompanha o risco de taxa de juros por meio do IRRBB 
(Interest Rate Risk of Banking Book), o qual é defi nido como risco, 
atual ou prospectivo, do impacto de movimentos adversos das taxas 
de juros no capital e nos resultados da instituição fi nanceira para os in-

strumentos classifi cados na carteira bancária. A mensuração do IRRBB 
é realizada por meio das abordagens ΔEVE e ΔNII, conforme circular 
Bacen nº 3.876/18 e alterações, que defi ne:
• ΔEVE como a diferença entre o valor presente do somatório dos fl uxos 
de reapreçamento de instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário-
base e o valor presente do somatório dos fl uxos de reapreçamento, 
desses mesmos instrumentos em um cenário de choque nas taxas 
de juros;

• ΔNII como a diferença entre o resultado de intermediação fi nanceira 
dos instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário-base e o resultado 
de intermediação fi nanceira desses mesmos instrumentos em um 
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cenário de choque nas taxas de juros.
Dessa forma, considerando a metodologia de alocação de capital ado-
tada pelo Banpará (IRRBB = (máx. (delta EVE; delta NII)) *18%), 
segue resultado no gráfi co abaixo, o qual nota-se que a metodologia 
se mantém quase que linear para o período entre o 1º semestre de 
2020 e 2021. 

Risco de Liquidez: 
Com a fi nalidade de identifi car o risco de liquidez, de forma prospecti-
va, o Banpará, em conformidade com a Resolução CMN n.º 4.557/2017 
e suas alterações posteriores e Política Institucional de Gerenciamento 
de Risco de Liquidez, utiliza cenários antecipatórios aos riscos, que 
permitem gerenciar de forma efetiva e prudente os riscos de liquidez, 
administrando a capacidade de pagamento da Instituição, os limites 
de riscos e a otimização dos recursos disponíveis.
O Banpará elabora cenários prospectivos, nos quais são consideradas 
situações normais e de estresses fi nanceiros severos, capazes de de-
terminar eventuais impactos em sua condição de liquidez. Diante dos 
efeitos gerados pela pandemia do Covid-19 algumas premissas foram 
readequadas com o objetivo de demonstrar a resiliência e capacidade 
da Instituição em absorver níveis de perdas em todos os cenários 
simulados, identifi cando os potencias passivos capazes de causar ex-
posições contingentes e inesperadas. 
São realizadas projeções de fl uxo de caixa para o período de 90 dias 
úteis, as quais permitem avaliar possíveis descasamentos entre paga-
mentos e recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações, para isto é monitorado o 
índice de gap médio (IG), que possibilita a observação das projeções 
de entradas e saídas da Instituição, considerando a expectativa de 
rolagem de cada operação.
As posições de liquidez que possam infl uenciar na composição da 
margem mínima projetada são informadas aos Órgãos de Governança 
via relatórios mensais e extraordinários, com intuito de identifi car 
situações que possam comprometer a liquidez da Instituição, levan-
do em consideração tanto o seu planejamento estratégico quanto as 
condições de mercado. 
Ao fi nal do 1º semestre de 2021 o Banpará apresentou estabilidade 
quanto ao seu risco de liquidez, tendo em vista que os estoques de 
ativos de alta liquidez permaneceram acima dos limites mínimos es-
tabelecidos na RAS, proporcionando tranquilidade para honrar saídas 
esperadas e inesperadas de recursos em cenários de normalidade e 
estresse fi nanceiro. 
Gerenciamento de Capital:
O Banpará realiza o monitoramento e controle de capital adotando uma 
postura prospectiva, de forma a antever cenários e antecipar a neces-
sidade de capital, em função de possíveis mudanças nas condições de 
mercado e/ou estratégias de negócio, permitindo assim, um gerenci-
amento contínuo e integrado do capital, atendendo aos órgãos regu-
ladores. Buscando esse objetivo, o gerenciamento de capital mantém 
uma equipe profi ssional com conhecimento, capacidade e experiência 
necessários para trabalhar os elementos abrangidos pela gestão do 
capital tais como: monitoramento do patrimônio de referência – PR 
e do montante dos Ativos Ponderados pelo Risco – RWA; os impactos 
das oscilações das parcelas de RWA no Índice de Basileia e no Plano 
de Capital; o acompanhamento e compatibilização do Planejamento 
Estratégico com a sufi ciência de capital do Banco; a realização de sim-
ulações que impactem no capital (testes de estresse) e quando da 
prospecção de novos produtos e/ou alteração de regra de negócio; a 
elaboração e revisão do Plano de Capital do Banpará para o horizonte 
de 05 anos e os reportes do processo de gerenciamento de capital aos 
Órgãos de Governança da Instituição, que é realizado mensalmente 
ou tempestivamente.
O gerenciamento de capital é um processo que engloba atividades 
conjuntas desenvolvidas pelo Conselho de Administração, Comitê de 
Riscos Estatutário, pela Diretoria de Controle, Risco e Relações com 
Investidores – Dicri, pelo Comitê de Planejamento Estratégico, pelo 
Núcleo de Planejamento Estratégico e Estudos Econômicos - Nuple, 
pela Superintendência de Gestão de Risco Financeiro – Suris, e por 
todas demais unidades envolvidas no processo.

Dentre os documentos que compõem o ambiente de gestão e os pro-
cessos inerentes à estrutura de gerenciamento de capital do Banpará, 
destacam-se:
• Políticas e estratégias que estabeleçam mecanismos e procedimen-
tos destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos 
pelo Banco; 

• Plano de Capital abrangendo o horizonte de cinco anos; 
• Plano de Contingência de Capital;
• Declaração de Apetite por Riscos – RAS;
• Programa de Teste de Estresse;
• Relatórios gerenciais periódicos (mensais, trimestrais, anuais e tem-
pestivos) sobre a adequação dos níveis do PR aos riscos incorridos e 
das parcelas que compõem os Ativos Ponderados pelo Risco - RWA.

Análise de Resultado de Capital no Exercício
Quando comparado ao 31 de dezembro de 2020, observa-se uma re-
dução no índice de Basileia de 3,24%, ocasionada principalmente pelo 
aumento em 11,42% na exposição dos ativos ponderados pelo risco 
– RWA em proporção maior que o crescimento do PR de 7,81%. Desta-
ca-se o crescimento do PR em 7,81% em relação ao 31 de dezembro 
de 2020 é devido apuração de lucro para o período. Já a parcela de 
RWA o crescimento é infl uenciado principalmente pelo aumento de 
11,66% no RWACPAD, devido ao incremento das operações de crédito 
(Financiamento imobiliário e operações de varejo) do Banco. 

 ÍNDICE DE BASILEIA 30.06.2021 31.12.2020 
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR  1.448.300 1.343.334
Nível I 1.448.300 1.343.334
Capital Principal 1.448.300 1.343.334
Capital Social 1.473.122 1.300.664
Reservas de Capital, Reavaliação 
e de Lucro -   183.914 
Sobras ou Lucros Acumulados 104.340 -
Ajustes Prudenciais* 129.161 141.244 
ATIVOS PONDERADOS PELO 
RISCO - RWA* 7.163.783 6.429.429
Exposição ao Risco de Crédito - 
RWACPAD 6.423.381 5.752.829
Exposição ao Risco de Crédito - 
RWAMPAD 45.871 15.164
Exposição ao Risco de Variação da Taxa 
de Juros Prefi xadas- RWAJUR1 3.338 1.327
Exposição ao Risco de Variação da Taxa dos 
Cupons de Moeda Estrangeira - RWAJUR3 1.488 1.750
Exposição ao Risco de Variação 
Cambial - RWACAM 39.808 10.850
Exposição ao Risco de Variação do Preço de 
Ações - RWAACS 1.237 1.237
Exposição ao Risco Operacional 
- RWAOPAD 694.531 661.436
IRRBB 172.629 145.358
Valor de Margem Sobre PR 586.157 603.253
ÍNDICE DE BASILEIA BANPARÁ - IB 20,22% 20,89%

* O saldo de Ajustes Prudenciais reduz o valor de PR.
** Os componentes RWAJUR2, RWAJUR4 e RWACOM não são demonstrados 
no quadro, pois o Banco não possui tais exposições.
*** Para o cálculo do valor da margem sobre PR em 1S21 foi consid-
erado o saldo do IRRBB e o saldo do ACPConservação (conta 953 do 
DLO)
Os requerimentos de capital estão entre os principais instrumentos 
da regulação bancária que visa prevenir os bancos de tomarem riscos 
excessivos, e também ao proporcionar maior segurança ao sistema 
fi nanceiro em momentos adversos da economia.  A Resolução CMN nº 
4.783/20 alterou os percentuais de ACP de Conservação (buffer), com 
o objetivo de ampliar a capacidade de concessão de crédito durante a 
pandemia do Covid-19, contudo tais alterações não afetaram o geren-
ciamento de capital do Banpará, uma vez que a margem sobre o Pat-
rimônio de Referência tem como parâmetro gerencial o limite de 15% 
de IB estabelecido na RAS, Política Institucional de Gerenciamento de 
Capital e Plano de Contingência de Capital. 
O Banpará permanece com o índice de Basileia bem acima do limite 
gerencial e limite estabelecido pelo Bacen.
Os percentuais a serem aplicados ao montante RWA, por prazos deter-
minados, para fi ns de apuração da parcela ACPConservação são:
• 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento), no período 
de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021;
• 1,625% (um inteiro e seiscentos e vinte e cinco milésimos por cen-
to), no período de 1º de abril de 2021 a 30 de setembro de 2021;

• 2,00% (dois por cento), no período de 1º de outubro de 2021 a 31 
de março de 2022;  



38  diário oficial Nº 34.669 Sexta-feira, 13 DE AGOSTO DE 2021

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114

• 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1º de 
abril de 2022.

ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL 30.06.2021 31.12.2020
Adicional de Conservação de Capital 
Principal - ACPConservação

116.411 80.368

Informações adicionais sobre processos de controle de riscos estão 
no sítio: www.banpara.b.br, na rota: O BANPARA > Relações com In-
vestidores > Governança Corporativa > Gerenciamento de Riscos e 
de Capital.
16. PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PLANO 
DE SAÚDE
16.1.  Plano de suplementação de aposentadoria
O Banco patrocina, em conjunto com seus empregados em atividade, 
planos de benefícios de aposentadoria e pensão para os empregados 
e ex-empregados e respectivos benefi ciários, com o objetivo de com-
plementar e suplementar os benefícios pagos pelo sistema ofi cial da 
previdência social, cuja administração é efetuada atualmente pela Ica-
tu Fundo Multipatrocinado, entidade fechada de previdência privada.
O Plano de Contribuição Defi nida - PREVRENDA, apresentando as se-
guintes características:

CARACTERÍSTICAS PREVRENDA
Modalidade (consoante à 
Resolução CNPC nº 41/2021) Contribuição Defi nida - CD

Situação Ativo/Em funcionamento

Patrocinadoras • Banco do Estado do Pará
        S/A- BANPARÁ

Tipo de Patrocínio Lei Complementar 108 e 109/01
Solidariedade Não Aplicável
Quantidade de Grupo de Custeio 1

Adicionalmente, o Plano de Contribuição Defi nida - PREVRENDA
assegura os seguintes benefícios, segundo os dispositivos regulamen-
tares vigentes:
a) Renda temporária;
b) Benefício por morte e por invalidez do participante ativo;
c) Benefício por morte do participante em gozo de benefício; e
d) Pecúlio por morte e invalidez.
As informações referentes as estatísticas do grupo de assistidos são 
atualizadas semestralmente, segue abaixo as informações atualiza-
das:

30.06.2021 31.12.2020 
 Participantes ativos 
 Quantidade 1279 1.283
 Idade média (anos) 46 46 
 Salário médio (R$) 8.868 8.525
 Participantes assistidos 
 Quantidade 86 91 
 Idade média (anos) 72 71 
 Benefício médio (R$) 1.622 1.662
 Pensionistas 
 Quantidade 39 42 
 Idade média (anos) 58 57 
 Benefício médio  1.269 1.093

Os cálculos atuariais foram desenvolvidos em estrita observância aos 
itens do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 33 R1 que trat-
am de benefícios pós-emprego e, mais especifi camente, de planos de 
contribuição defi nida.
A qualidade de base cadastral utilizada para fi ns das Avaliações Atuar-
iais é fundamental para a obtenção de obrigações atuariais efi cientes 
e não tendenciosas, sendo a análise desta imperiosa para a mitigação 
da volatilidade de resultados.
A base cadastral posicionada em 31 de maio de 2021 observou o lay-
out estabelecido, bem como foi submetida à análise de consistência e 
testes de sufi ciência, conforme critérios técnicos pertinentes, sendo 
considerada adequadas para fi ns de Avaliação Atuarial.
Segundo o Plano Anual de Custeio, o Plano de Contribuição Defi ni-
da - PREVRENDA é fi nanciado por contribuições dos participantes e 
patrocinadoras, sendo que destas é descontado o custeio integral dos 
benefícios de risco (Benefício por Morte e por Invalidez do Participante 
Ativo) geridos no sistema de repartição simples.
As principais premissas atuarias na data do balanço (médias anuais):

HIPÓTESES E PREMISSAS
31/12/2020 30/06/2021

Posição dos Dados nov-20 mai-21
Elegibilidade  Primeira Idade  Primeira Idade 
Regime Financeiro  Capitalização  Capitalização 
Método de Financia-
mento

 Crédito Unitário 
Projetado - PUC 

 Crédito Unitário 
Projetado - PUC 

Composição Familiar

          Ativos Hx (Diferença de 
Idade: 3 anos)

Hx (Diferença de 
Idade: 3 anos)

Crescimento Real de 
Salários 2,24% 2,24%

Taxa de Rotatividade  N/A 

 MERCER 
PREV-RENDA (Taxa 
média de 2,74% 

a.a.) 
Taxa Real Anual de Juros 4,30% 4,06%
Taxa de Infl ação Pro-
jetada* 2,34% 6,00%

Taxa Anual de Juros 6,74% 10,30%
Expectativa de Retorno 
dos Ativos fi nanceiros 6,74% 10,30%

Tábua de Entrada em 
Invalidez TASA 1927 TASA 1927

Tábua de Mortalidade de 
Inválidos  MI-85 M&F  MI-85 M&F 

Tábua de Mortalidade 
Geral

 RP 2000 M&F 
Geracional AA 

 RP 2000 M&F 
Geracional AA 

Índice de Atualização  INPC  INPC 
*Representa a infl ação projetada para 2021 conforme informado 
pela Patrocinadora

Principais Premissas Atuariais
Crescimento Real de 
Salários 2,24%

Taxa Real Anual de Juros 4,06%
Tábua de Mortalidade 
Geral  RP 2000 M&F Geracional AA 

16.2.  Reconhecimento do plano de benefícios
A quantifi cação dos montantes reconhecidos pelo Banco encontra-se 
em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) – 
Benefícios a Empregados, que foi instituído pela Deliberação CVM nº 
695, de 13 de dezembro de 2012, emitida pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, conforme demonstrado a seguir:
O Plano de Contribuição Defi nida - PREVRENDA é fi nanciado por con-
tribuições dos participantes e patrocinadoras, sendo que, destas, é 
descontado o custeio integral dos benefícios de risco (Benefício por 
Morte e por Invalidez do Participante Ativo) geridos no sistema de 
repartição simples.
O Plano de Contribuição Defi nida - PREVRENDA é defi citário e não 
possui Fundo Previdencial de Revisão de Plano, possuindo, no entanto, 
um Fundo Previdencial classifi cado como Outros Defi nidos em Nota 
Técnica, que tem fi nalidade de abater contribuições deste. 
Conclui-se que não existem benefícios econômicos que possam ser 
reconhecidos. Adicionalmente,  o Plano de Contribuição Defi nida - 
PREVRENDA não registra valores em Exigível Contingencial, referente 
a demandas judiciais de participantes contra o ICATU-FMP, não ex-
istindo, portanto, risco legal a ser contabilizado referente ao seu pa-
trocínio.
Outrossim, não foram registradas Prov. p/ Perdas Esper. Assoc. ao 
Risco de Crédito dos investimentos no período analisado, não havendo 
risco de crédito referente à contabilização dos ativos fi nanceiros do 
Plano.
 Desta forma, houve variação positiva de aproximadamente de 9,89% 
no Ativo Justo do Plano. Adicionalmente, também se registra variação 
positiva de 0,31% no Valor da Obrigação Atuarial do Plano, comparati-
vamente aos resultados em 31/12/2020, sendo este resultado infl uen-
ciado, principalmente, pela revisão da Taxa Real de Juros, consoante 
às determinações da CPC 33(R1), que reduziu em 0,24 p.p., corrob-
orado pelo aumento da folha salarial e do número de participantes 
ativos. 
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A) - Conciliação dos Ativos do Plano
31/12/2020 30/06/2021

Valor do Ativo Justo no início do 
período 1.800.297 2.149.678

Receita de Juros dos Ativos 121.340 121.340
Contribuições do Patrocinador - 121.554
Contribuições do Empregado - -
Benefícios Pagos - -
Efeitos da mudança da taxa de câmbio - -
Efeito de combinações e alienações de 
negócios (Alt. Regulamentar) - -

Ganhos/(Perdas) sobre o Ativo Justo 228.041 (30.205)
Valor do Ativo Justo no fi nal do 
período 2.149.678 2.362.367

B) - Conciliação do Valor Presente da Obrigação de Benefício 
Defi nido

31/12/2020 30/06/2021
Valor da Obrigação Atuarial no início 
do período (684.123) (658.036)

Custo de Juros Líquido (46.110) (46.110)
Custo do Serviço Corrente Líquido - -
Custo do Serviço Passado - -
Benefícios Pagos - -
Contribuições Patrocinador - -
Contribuições Assistidos - -
Efeito de combinações e alienações de 
negócios (Alt. Regulamentar) - -

Ganhos/(Perdas) sobre a Obrigação 
Atuarial 72.197 44.084

- Ganhos/(Perdas) decorrentes da 
Experiência 72.197 58.883

- Ganhos/(Perdas) decorrentes de mu-
dança biométricas - -

- Ganhos/(Perdas) decorrentes de mu-
dança fi nanceira - (14.799)

Valor da Obrigação Atuarial no fi nal 
do período (658.036) (660.062)

Com efeito, o Plano auferiu nível de solvência econômica e atuarial no 
montante de R$ 1.702, equivalente a 257,90% do Valor da Obrigação 
Atuarial do Plano. 
Assim sendo, não há, portanto, passivo a ser reconhecido ou aportes 
adicionais a serem vertidos, à luz da CPC 33 (R1), para o 1º semestre 
de 2021.
16.3.  Plano de saúde
O Banco oferece Plano de Saúde a seus funcionários ativos. O Pla-
no Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial é oferecido 
por empresa operadora de mercado na forma da Lei nº 9.656/98 e 
legislação posterior pertinente à matéria, notadamente a Resolução 
Normativa nº 211/2010-ANS, constituindo-se em plano coletivo por 
adesão cuja contratação decorre de processo licitatório na forma da 
Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 13.303/2016.
O custeio do Plano de Assistência à Saúde é arcado pelos empregados, 
conforme tabela abaixo, incidente sobre a remuneração bruta. O Ban-
co somente custeia valores quando os descontos aplicados aos fun-
cionários forem insufi cientes para suportar o valor mensal do contrato.

 Faixa  Remuneração  Desconto 
1  Até R$1.793,20 2,50%

2  De R$1.793,21 a 
R$2.236,16 3,00%

3  De R$2.236,17 a 
R$3.000,24 3,50%

4  A partir de R$3.000,25 4,00%

O desconto é realizado independentemente do número de depen-
dentes inscritos.
17. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas entre partes relacionadas do Banco são 
divulgadas em atendimento à Deliberação CVM n° 642/10 e Resolução 
CMN n° 4.818/20, essas transações são efetuadas em condições 
usuais de mercado, incluindo prazos, taxas de juros e garantias, não 
envolvendo riscos anormais de recebimento. As captações no merca-
do aberto de depósitos a prazo são efetuadas tomando como parâme-
tro as taxas médias, praticadas no mercado, que variam de 101% a 
110% do CDI.

O Banco realiza transações bancárias com as partes relacionadas, tais 
como depósitos em contas correntes (não remunerados), depósitos a 
prazo remunerados, nos mesmos termos e condições praticados com 
seus clientes. Em relação ao acionista controlador estão incluídas as 
transações com os órgãos da Administração Direta do Governo do Es-
tado do Pará, que mantêm operações bancárias com esta Instituição 
Financeira.
Nesse contexto, as transações com partes relacionadas observam tam-
bém as determinações da Lei Complementar nº 105/2001, conhecida 
como Lei do Sigilo Bancário, que determina que as instituições fi nan-
ceiras devam guardar sigilo sobre suas operações ativas e passivas, 
além de serviços prestados. Assim, os saldos de produtos e serviços 
bancários das partes relacionadas são totalizados para divulgação ao 
mercado, nos termos da Lei do Sigilo Bancário.
As transações com partes relacionadas estão demonstradas a seguir:

30.06.2021 31.12.2020 
Estado do Pará 5.437.307 3.906.360
Depósitos à vista - (Nota 
Explicativa n°10 c) 867.713 659.086

Depósitos a prazo - (Nota 
Explicativa n° 10 c) 4.569.594 3.247.274

Anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, é fi xado o montante glob-
al anual da remuneração da Diretoria Executiva e dos membros do 
Conselho de Administração, conforme determina o Estatuto Social do 
Banco.
No período as remunerações estão demonstradas a seguir:

Remuneração e 
Participações dos 
Administradores 

2º tri 
2021 30.06.2021 2º tri 

2020 30.06.2020 

Remuneração 597 1.169 564 1.150
Diretoria 416 833 414 836
Conselho de 
Administração 181 336 150 314

Participação nos 
Lucros e resultados 69 147 63 123

Administradores 69 147 63 123

O Banco não oferece benefícios pós-emprego ao Pessoal Chave da 
Administração, com exceção daqueles que fazem parte do quadro fun-
cional do Banco.
Outras informações: 
Em conformidade com a Resolução CMN n° 4.818/20, as instituições 
fi nanceiras podem realizar operações de crédito com partes relaciona-
das desde que cumpram os requisitos presentes na legislação vigente.
Em 30 de junho de 2021 o Banco possui o valor de R$ 5.469 em ope-
rações de crédito com partes relacionadas.
Participação Acionária:
Em 30 de junho de 2021, os membros da Diretoria e do Conselho de 
Administração possuem, em conjunto, uma participação acionária no 
Banpará no total de 193 ações. 
18. SEGUROS
O Banco mantém seguros contra incêndio para o imobilizado e aci-
dentes pessoais coletivo, cuja cobertura em 30 de junho de 2021 é 
de R$ 254.326.

19. IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E ATIVO FIS-
CAL DIFERIDODemonstração do cálculo dos encargos de Im-
posto de Renda e Contribuição Social 

 DESCRIÇÃO 
30.06.2021 30.06.2020 

 IRPJ  CSLL  IRPJ  CSLL 
Resultado antes da tributação 
e participações 159.431 191.880 197.028 243.293

Juros s/ Capital Próprio e 
Participações 16.030 16.030 - -

Base de Cálculo  175.461 207.910 197.028 243.293
Adições (Exclusões) 22.035 (10.561) 45.365 (1.023)
Base de Cálculo 197.496 197.349 242.393 242.270
Alíquota Normal (15% e 20%) 29.624 39.470 36.359 44.308
Adicional do Imposto de 
Renda (10%) 19.740 - 24.227 -

IR e CSLL Devidos 49.364 39.470 60.586 44.308
Programa de Alimentação 
ao Trabalhador (1.185) - (1.454) -

Incentivos Fiscais - - (850) -
Prorrogação da Licença 
Maternidade (340) - (390) -

 IR e CSLL a Pagar 47.839 39.470 57.892 44.308
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a. Ativos Fiscais Diferidos - Créditos Tributários Ativados
O Banco registra como Ativo Fiscal Diferido de Imposto de Renda e 
Contribuição Social, exclusivamente sobre diferenças temporárias, 
provenientes das despesas de provisões não dedutíveis, conforme art. 
13, inciso I, da Lei n° 9.249/1995. Esses créditos serão realizados 
quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as 
quais foram constituídos.
O Banco mantém em seus registros um saldo de R$ 170.153, relativo 
às diferenças temporárias de provisões para perdas esperadas asso-
ciadas ao risco de crédito, Provisões Judiciais Trabalhistas, Provisão 
para Outros Créditos, Provisão de Licença Prêmio, provisão Judiciais 
Cíveis e Marcação a Mercado, ativadas em 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 sendo o total decorrentes 
da aplicação da alíquota de 25% do IRPJ e a 20% de CSLL em 2021. 
O procedimento de baixa dos créditos registrados no Ativo Fiscal 
Diferido das provisões para perdas esperadas associadas ao risco de 
crédito será realizado com base nas perdas transferidas para Créditos 
Baixados para Prejuízo, efetivamente deduzidas no cálculo mensal do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social.
Para avaliação e utilização dos referidos créditos, são adotados os 
critérios estabelecidos pelas Resoluções CMN nº 4.842/2020 e In-
strução CVM nº 371/2002. Na forma defi nida no estudo técnico, o 
Banco mantém a ativação de seus créditos tributários com probabili-
dade de realização no prazo máximo de 10 (dez) anos.
Movimentação dos créditos tributários de imposto de renda e 
contribuição social
As provisões que serviram de base e os respectivos créditos tributári-
os, com refl exo no resultado, apresentaram a seguinte movimentação 
durante o período fi ndo em 30 de junho de 2021:

Créditos Tributários 
31.12.2020 30.06.2021 

Saldo Constituição Realização Saldo
Diferença 
Temporária - IRPJ 85.723 31.212 (22.436) 94.499

Diferença 
Temporária - CSLL 68.633 24.970 (17.949) 75.654

Total 154.356 56.182 (40.385) 170.153

Em 30 de junho de 2021, o Banco possuía ativação no montante de 
R$ 170.153 (R$ 154.356 em 31 de dezembro de 2020) de Ativos Fis-
cais Diferidos – Diferença Temporária de IRPJ e CSLL, provenientes de 
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, Pro-
visões Judiciais Trabalhistas, Provisão para Outros Créditos, Provisão 
de Licença Prêmio, provisão Judiciais Cíveis e Marcação a Mercado, 
sendo que R$ 40.385 foram realizados ao longo do exercício

 Créditos Tributários 
31.12.2020 30.06.2021

Saldo Constituição Realização Saldo
Diferença Temporária
-Prov. p/ perdas esper. 
assoc. ao risco de crédito 

116.789 36.537 (20.079) 133.247

Diferença Temporária
-Trabalhista 16.994 2.444 (1.865) 17.573

Diferença Temporária
-s/Prov. Outros Créditos. 13.896 3.781 (14.727) 2.950

Diferença Temporária
-s/Prov. Licença Prêmio 6.677 405 (950) 6.132

Diferença Temporária
-s/Prov. Cíveis - IR - 7.716 (85) 7.631

Diferença Temporária
-s/Marcação a Mercado - 5.299 (2.679) 2.620

 Total 154.356 56.182 (40.385) 170.153

Os ativos fi scais diferidos são analisados periodicamente, tendo como 
parâmetro a apuração de lucro tributável para fi ns de imposto de ren-
da e contribuição social, em montante que comporte os valores reg-
istrados, conforme demonstrado através de Estudo Técnico, na forma 
que estabelecem a CVM e o CMN.
O quadro abaixo apresenta a previsão de realização dos valores 
de ativos fi scais diferidos ativos provenientes de Provisões para per-
das esperadas associadas ao risco de crédito, Provisões Judiciais Tra-
balhistas, Provisão para Outros Créditos, Provisão de Licença Prêmio, 
provisão Judiciais Cíveis e Marcação a Mercado: 

 Projeção de realização 
2021 2022 2023 2024 2025 2026  Total 

 à 2030 
 Crédito Tributário de I.R 16.406 7.498 8.205 9.385 9.569 43.436 94.499
 Crédito Tributário de C. Social 16.406 6.003 6.569 7.513 7.660 31.500 75.651
 Total dos créditos 32.812 13.501 14.774 16.898 17.229 74.936 170.150
 Taxa média de captação a.a. (%) 1,80 3,05 4,47 4,77 4,81 4,89 3,92
 Valor presente do crédito tributário (32.232) (13.101) (14.142) (16.129) (16.438) (71.445) (163.487)

a. Ativos fi scais diferidos não registrados
Os créditos tributários não ativados em 30 de junho de 2021 totalizam 
R$ 4.154 (R$ 11.229 em 31 de dezembro de 2020). Em 30 de junho 

de 2021, o Banco não apresentava estoque de prejuízo fi scal e base 
negativa de contribuição social.

 Contas 
31.12.2020 30.06.2021 

 Saldo  Reversão  Constituição  Ativação  Saldo  Ativo Fiscal 
Diferido 

 Provisão para Ações Cíveis 15.340 (497) 2.113 (16.956) - -
 Provisão para Riscos Fiscais 7.363 - 86 - 7.449 3.352
 Provisão para Outros Valores e Bens 1.800 (17) - - 1.783 802
 Total das Adições Temporárias 24.503 (514) 2.199 (16.956) 9.232 4.154

20. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
20.1.  Outras receitas/despesas operacionais

Outras receitas operacionais 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
Recuperação de encargos e despesas 206 343 79 434
Reversão da provisão de outros créditos 
em liquidação 1.222 3.034 1.166 2.012

Reversão da provisão férias, 13º salário e 
lic. prêmio 2.959 5.890 1.489 3.617

Reversão de provisões passivas 3.935 4.831 4.453 9.350
Atualização de valores ativos 3.878 3.884 1 2
Atualização de depósitos judiciais 928 1.723 764 1.890
Variação cambial e diferença de taxas 4.415 5.930 6 8
Outros 176 420 69 359
Total 17.719 26.055 8.027 17.672

Outras despesas operacionais 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
Serviços associados a transações de pagamento (678) (1.342) (604) (1.181)
Desc. concedidos em renegociações (198) (262) (71) (74)
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Variação cambial e diferença de taxas (1.826) (2.622) (87) (134)
Estorno de rendas (1.153) (1.216) - -
Provisões passivas (5.134) (7.820) (3.476) (7.510)
Provisão de outros créditos em liquidação (949) (2.497) (1.503) (3.089)
Ações cíveis (295) (540) (120) (219)
FCVS - Ajuste Rap/Refi n - (335) - -
Outros (105) (336) (358) (591)
Total (10.338) (16.970) (6.219) (12.798)

20.2.  Outras receitas e despesas

Outras receitas e despesas 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
Insubsistências passivas 4.323 4.347 2.768 2.791
Superveniências ativas 852 1.665 992 1.897
Recuperação de fraudes externas, cartões 
de crédito e eletrônica e documental 24 55 43 116

Outras Receitas 157 228 144 181
Insubsistências ativas (6.340) (6.343) (3.752) (3.866)
Superveniências passivas (4.323) (4.328) (1.240) (1.244)
Fraudes externas, cartão de crédito, 
eletrônica e documental (1.330) (2.896) (905) (2.550)

Outras Despesas (9) (19) (269) (723)
Total (6.646) (7.291) (2.219) (3.398)

20.3.  Receitas de prestação de serviços

Receita de prestação de serviços 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
Rendas por serviços de pagamento 1.592 3.196 1.435 3.077
Rendas de adm. e transferência de fundos 
e programas 754 1.818 1.425 3.000

Rendas de cobrança 120 314 152 400
Rendas de pacotes de serviços - PF 18.677 36.748 17.073 34.211
Rendas de serviços diferenciados - PF 207 473 171 382
Rendas de serviços especiais - PF 362 843 148 148
Rendas de convênios 714 1.411 707 1.462
Rendas de comissão de seguros e outros 3.217 5.872 - -
Rendas de outros serviços 298 442 213 518
Total 25.942 51.120 21.323 43.198

20.4.  Rendas de tarifas bancárias

Rendas de tarifas bancárias 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
Fornecimento de 2ª via de cartão 73 136 113 169
Saque de conta depósito a vista e poupança 971 1.901 648 1.900
Transferência por meio de DOC/TED 1.225 2.273 687 1.461
Concessão de adiantamento e depositante 79 134 34 85
Anuidade cartão de crédito 1.483 2.834 1.243 2.483
Pacote de serviço 2.205 4.327 1.836 3.606
Fornecimento de folha de cheque 59 123 57 130
Operações de crédito 94 155 43 78
Manutenção de conta ativa 185 363 180 410
Convênios 1.818 3.521 2.788 5.692
Comissão de Seguros - - 2.272 2.284
Outras Rendas 296 593 908 1.655
Total 8.488 16.360 10.809 19.953

20.5.  Despesa de pessoal

 Despesas de pessoal 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
 Honorários (642) (1.253) (602) (1.218)
 Encargos Sociais (29.225) (52.378) (21.699) (45.441)
 Benefí cios (18.210) (36.201) (16.310) (35.436)
 Proventos (72.599) (138.986) (59.552) (128.426)
 Remuneração de Estagiários (555) (1.009) (488) (996)
 Treinamento (414) (827) (217) (809)
 Total (121.645) (230.654) (98.868) (212.326)

20.6.  Outras despesas administrativas

 Outras despesas administrativas 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
 Água e Energia (3.103) (5.964) (2.633) (5.400)
 Aluguéis (8.223) (16.041) (5.242) (10.776)
 Comunicações (10.285) (21.739) (9.532) (17.884)
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 Contribuições Filantrópicas (132) (242) (120) (221)
 Manutenção e Conservação de Bens (6.300) (11.693) (4.575) (8.749)
 Material (795) (1.975) (772) (1.434)
 Processamento de Dados (28.763) (54.777) (17.884) (36.928)
 Promoções e Relações Públicas (3.160) (3.313) (2.904) (8.557)
 Propaganda e Publicidade (3.892) (10.895) (111) (1.769)
 Publicação (54) (72) (850) (1.237)
 Seguro (150) (306) (179) (363)
 Serviços do Sistema Financeiro (10.387) (19.214) (10.117) (19.672)
 Serviços de Terceiros (5.504) (8.940) (2.655) (5.298)
 Serviços de Vigilância (15.229) (28.988) (12.927) (25.358)
 Serviços Técnicos Especializados (993) (1.617) (892) (1.935)
 Transportes (7.717) (14.227) (7.864) (15.520)
 Viagens (52) (84) 12 (10)
 Outras Despesas Administrativas (1.558) (3.473) (1.443) (3.155)
 Amortização (7.568) (15.673) (6.035) (10.212)
 Depreciação (3.071) (6.109) (3.319) (6.789)
 Total (116.936) (225.346) (90.042) (181.267)

20.7.  Despesas tributárias 

 Despesas tributárias 2º tri 2021 30.06.2021 2º tri 2020 30.06.2020 
 Outras Despesas Tributárias (282) (1.150) (203) (1.022)
 Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza 
- ISS (1.720) (3.372) (1.605) (3.156)

 Contribuição ao COFINS (16.138) (31.580) (14.668) (28.669)
 Contribuição ao PIS/PASEP (2.622) (5.132) (2.384) (4.659)
 Total (20.762) (41.234) (18.860) (37.506)

21. Demonstrativo de Análise de Sensibilidade
Em atendimento à Resolução BCB nº 02/2020, o Banpará realizou 
análise de sensibilidade sobre as incertezas nas estimativas de ativos 
e passivos cujos valores contábeis possam sofrer alterações signifi ca-
tivas no próximo exercício social. 

A Administração efetuou análise de sensibilidade considerando um 
cenário provável e cenários com reduções de 25% e 50% nas taxas de 
juros esperadas. O cenário provável e de redução nas taxas de juros, 
foi mensurado utilizando-se o CDI acumulado de 2,75% e o IPCA de 
3,43% acumulado ao ano. Segue abaixo os efeitos esperados:

 Operação - CDI Base 30.06.2021 Cenário Provável 
(2,75%)

Cenário Possível 
- Estresse 25% (3,44%)

Cenário Remoto 
- Estresse 50% (4,13%)

 Disponibilidades 176.485 4.853 6.071 7.289
 Aplicações Interfi nanceira de Liquidez 2.799.271 76.980 96.295 115.610
 Títulos e Valores mobiliários 1.045.163 28.742 35.954 43.165
 Depósitos 10.359.633 284.890 356.371 427.853

 Operação - IPCA Base 30.06.2021 Cenário Provável 
(3,43%)

Cenário Possível 
- Estresse 25% (4,29%)

Cenário Remoto 
- Estresse 50% (5,15%)

 Provisão para Contingências 63.557 2.180 2.727 3.273

Para Provisão para as perdas esperadas associadas ao risco de crédito, 
a análise de sensibilidade busca medir o efeito do aumento da provisão 
para fazer face as perdas em função do incremento percentual de 
150% dos ativos problemáticos. No incremento, a despesa de provisão 
estimada é de R$ 47.533 e o resultado do banco sofrerá impactos 
decorrentes desse aumento, conforme demonstrativo a seguir.

 Cenário 
Atual  Saldo  Ativo

Problemático  Provisão 

 AA 1.222.594 - -
 A 5.739.918 - -
 B 66.320 - -
 C 64.316 - -
 D 74.436 - -
 E 23.815 6.182 1.854
 F 20.661 7.201 3.601
 G 62.362 21.916 15.341
 H 105.981 74.269 74.269

 Total 7.380.403 109.568 95.065

 Aumento 150% 
Ativo Problemático  164.352 

Cenário 
Estresse    Saldo    Ativo Prob-

lemático  

  Comple-
mento De 
Provisão  

 E 9.272 2.782 927
 F 10.802 5.401 1.800
 G 32.874 23.012 7.671
 H 111.404 111.404 37.135

Total Ativo 
Problemático 164.352 142.599 47.533

22.  Resultados Não Recorrente
Segundo a Resolução BCB nº 2/2020, resultados não recorrentes são 
aqueles que não estão ou estão incidentalmente relacionados com as 
atividades típicas da instituição e que não estejam previstos para ocor-
rer com frequência nos exercícios futuros. O Banco do Estado do Pará, 
em 30 de junho de 2021, não possui eventos não recorrentes que 
tenham impactado no resultado.

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis

Aos 
Acionistas, ao Conselho de Administração, e aos Administradores do
Banco do Estado do Pará S.A.
Belém-PA

Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco do Estado do 
Pará S.A. (“Banco”) que compreendem o balanço patrimonial em 
30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e fi nanceira do Banco do Estado do Pará S.A. 
em  30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os 
seus fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
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Base para Opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Banco, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profi ssional, foram os mais signifi cativos em nossa auditoria do 
semestre corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na 
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações  e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
• Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de 
crédito 
Conforme mencionado nas notas explicativas nºs 2.1h e 7.2, para 
fi ns de mensuração da provisão para perdas esperadas associadas 
ao risco de crédito, cujo valor total apresentado nas demonstrações 
contábeis é de R$ 205.846 mil, o Banco classifi ca suas operações de 
crédito e outros créditos com características de concessão de crédito 
em nove níveis de risco, levando em consideração fatores e premissas 
como atraso, situação econômico fi nanceira, grau de endividamento, 
setor de atividade econômica e características das garantias, e demais 
fatores e premissas da Resolução CMN nº 2.682/1999, sendo “AA” o 
risco mínimo e “H” o risco máximo. A classifi cação das operações de 
crédito em níveis de risco envolve premissas e julgamentos do Banco 
baseados em suas metodologias internas de classifi cação de risco, 
e a provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 
deve representar a melhor estimativa do Banco quanto às perdas 
esperadas para a carteira. Devido a relevância das operações de 
crédito e às incertezas relacionadas à estimativa da provisão para 
perdas esperadas associadas ao risco de crédito, consideramos que 
este é um dos principais assuntos para a nossa auditoria. 

Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nós avaliamos o desenho, implementação e a efetividade operacional 
dos controles internos relacionados aos processos de aprovação, 
registro, atualização das operações de crédito, bem como as 
metodologias internas de avaliação dos níveis de risco (“ratings”) das 
operações que suportam a classifi cação das operações, as principais 
premissas utilizadas no cálculo e a exatidão aritmética da provisão 
para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. Nós também 
avaliamos, com base em amostragem, se o Banco atendeu aos 
requisitos mínimos estabelecidos pela Resolução CMN nº 2.682/1999, 
relacionados com a apuração da provisão para perdas esperadas 
associadas ao risco de crédito. Analisamos também se as divulgações 
efetuadas nas demonstrações contábeis, descritas nas notas 
explicativas nºs 2.1h e 7.2, estão de acordo com as regras aplicáveis.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima 
descritos, consideramos aceitável a estimativa do Banco para perdas 
esperadas associadas ao risco de crédito, bem como as respectivas 
divulgações no contexto das demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto, referente ao semestre fi ndo em 30 de junho de 2021.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao semestre 
fi ndo em 30 de junho de 2021, elaborada sob a responsabilidade da 
administração do Banco, cuja apresentação é requerida de acordo com 
as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários, foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com 
a auditoria das demonstrações contábeis do Banco. Para a formação 
de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada 
com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
defi nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado 
foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios defi nidos nesse Pronunciamento Técnico e é 

consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor
A Administração do Banco é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre 
as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis
A Administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de o Banco continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profi ssional, e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 
Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a efi cácia dos controles internos do Banco.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 
de dezembro de 2009, declaramos que revisamos as Demonstrações 
Contábeis do período fi ndo em 30 de junho de 2021 do Banco do Es-
tado do Pará S.A. – Banpará e, baseado nas discussões subsequentes, 
concordamos que tais Demonstrações refl etem adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, as posições patrimoniais e fi nanceiras 
correspondentes aos períodos apresentados.

Belém (PA), 09 de Agosto de 2021.
Diretoria Colegiada

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O RELATÓRIO
DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 
de dezembro de 2009, declaramos que, baseado em nosso conheci-
mento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões 
subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordamos com as 
opiniões expressas no relatório da KPMG Auditores Independentes so-
bre as Demonstrações Contábeis relativas ao período fi ndo em 30 de 
junho de 2021 do Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará, não hav-
endo qualquer discordância.

Belém (PA), 09 de Agosto de 2021.
Diretoria Colegiada

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal do Banco do Estado do Pará S.A. - Banpará, no uso 
de suas atribuições, que lhes são conferidas pelo artigo nº 163 da 
Lei nº 6.404/76, tendo examinado as Demonstrações Contábeis do 
período fi ndo em 30 de junho de 2021, acompanhadas do Relatório 
dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração, consta-
taram que o critério das normas contábeis observado na elaboração 
das citadas demonstrações, confi rma a posição fi nanceira e o resulta-
do das operações do Banco e que as mesmas refl etem, com clareza, 
as atividades desenvolvidas pela Instituição no período. Deste modo, 
se manifestam favoráveis à sua aprovação. 

Belém (PA), 11 de Agosto de 2021.
Conselho Fiscal

DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., no 
uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V do art. 142 da Lei n.º 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Con-
tábeis do período fi ndo em 30 de junho de 2021, acompanhadas do 
Relatório dos Auditores Independentes, do Relatório da Administração 
e do Parecer do Conselho Fiscal e, com base na análise efetuada, apro-
vou, por unanimidade, os documentos por refl etirem adequadamente 
a situação econômico fi nanceira da Instituição.

Belém (PA), 12 de Agosto de 2021.

Conselho de Administração
Aláudio de Oliveira Mello Júnior

Presidente
Adilson Freitas Dias

Membro
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Diretor Presidente
Brian Bechara Ferreira da Silva

Membro
Roberto Meira de Almeida Barreto

Membro
Ruth Pimentel Mello

Membro
Tereza Delta dos Santos Serrão

Membro

Diretoria Colegiada
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Membro
Bruno Bitar Morhy

Diretor
Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo

Diretora
Jorge Wilson Campos e Silva Antunes

Diretor
Paulo Roberto Arévalo Barros Filho

Diretor
Ruth Pimentel Mello

Diretora

Conselho Fiscal
José Maria Tavares Teixeira

Membro
Oscarina de Souza Rodrigues

Membro
Raimundo Benedito Pinheiro

Membro

Silas Dias Vasconcelos Rodrigues
Contador CRC (PA) nº 15.602/O-3

auditoria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. 
Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade 
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos 
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis 
do semestre corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais 
Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso 
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de 
tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar 
os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Belém, 09 de agosto de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC PA-000742/F

Anderson Luiz de Menezes 
Contador CRC MG-070240/O-3

OPINIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO.
O Comitê não teve conhecimento de ocorrência de evento, denúncia, 
descumprimento de norma, ausência de controles, ato ou omissão 
por parte da Administração ou fraude que, por suas relevâncias, não 
garantissem a fi dedignidade de suas demonstrações contábeis, bem 
como não se verifi cou fato ou evidências relevantes que pudessem 
comprometer a efetividade ou a independência das Auditorias Interna 
e Independente.
Com base nas atividades desenvolvidas e informações recebidas, 
diante do que foi exposto, e respeitando as limitações naturais 
decorrentes do escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria entende 
que as demonstrações contábeis de 30 de junho de 2021 do Banco do 
Estado do Pará foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil (BCB) e pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). 
Somando-se fatos importantes, tais como: as reuniões periódicas com 
a Contabilidade, Controles internos e compliance, com a Auditoria 
Interna, e com a Auditoria Independente e demais áreas do Banpará, 
possibilitam ao Comitê de Auditoria Estatutário concluir que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.
Nesse sentido, o Comitê de Auditoria Estatutária conclui que as 
demonstrações contábeis para o 1º semestre encerrado em 30 de 
junho de 2021 são adequadas e recomenda a aprovação pelo Conselho 
de Administração do Banpará.

Belém/PA, 04 de agosto de 2021.

Protocolo: 691937
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0854 de 12 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/848710 e 2021/871437.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 16.08.2021, a servidora flaVia daNiEllE aMaral 
SilVa, cargo NUTricioNiSTa, matrícula n° 55586597/1, do cENTro dE 
SaÚdE – PEdrEira/ aTENÇÃo PSicoSSocial para o 7º cENTro rEGio-
Nal dE SaÚdE – BElÉM.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
12.08.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa.

Protocolo: 691665
Portaria N° 0722 de 12 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/870500.
r E S o l V E:
i - cESSar, a contar de 02/08/2021, os efeitos da PorTaria Nº 0308 de 
03/07/2020, publicada no doE n° 34.273 de 06/07/2020, que designou o 
servidor JoÃo HENriQUE VoGado aBraHÃo, matrícula nº 5955794/1, para 
responder pelo departamento Estadual de assistência farmacêutica - dEaf.
ii - cESSar, a contar de 11/08/2021, os efeitos da PorTaria Nº 0712 
de 06/08/2021, publicada no doE n° 34.663 de 09/08/2021, que 
designou a servidora carla fErNaNdES fiGUEirEdo MEllo, matrícula 
nº 5957183/1, para responder pela divisão de Medicamentos e Material 
Técnico (departamento Estadual de assistência farmacêutica – dEaf), no 
período de 06/08/2021 a 11/08/2021.
iii - dESiGNar, a contar de 11/08/2021, sem ônus para a administração Públi-
ca, a servidora TaTiaNa forTE cHaVES GUrJÃo, para responder pelo depar-
tamento Estadual de assistência farmacêutica – dEaf, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 12.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 691676
Portaria N° 716 de 11 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 2021/853296.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 05.08.2021, o contrato administrativo da servi-
dora PaTricia dE VilHENa cardoSo, matrícula nº 5959369/1, cargo de 
TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotada no laBoraTÓrio cENTral.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
11.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -
Portaria N° 717 de 11 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 2021/842901.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 02.07.2021, o contrato administrativo da servi-
dora PErla KaTHElEEN ValENTE corrEa, matrícula nº 5940372/2, cargo 
de ENfErMEiro, lotada no dEParTaMENTo dE dESENVolViMENTo da 
rEdE aSSiSTENcial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 11.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -
Portaria coLetiVa N° 725 de 12 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 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 Eletrônico - PaE 
nº2021/882145
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 13/08/2021, os contratos administrativos, com 
lotação na UNidadE MiSTa - liMoEiro do aJUrÚ, listados abaixo.

MaTricUla NoME coMPlETo carGo

5960861/1 HadrYa Maria ViaNa loPES ENfErMEiro

57231084/2 lEidiaNE PrESTES WaNZElEr ENfErMEiro

5960873/1 roSElE aQUiNo dE lEÃo ENfErMEiro

MaTricUla NoME coMPlETo carGo

5960879/1 raY ViNiciUS dE MoraES MENdoNÇa farMacÊUTico

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 12.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 691748
Portaria Nº 764, de 11 de aGosto de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos dos processos nº 
2019/390712 (anexo: 2020/147132);
rESolVE :
instaurar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 199 da 
lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: dal-
ToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do Pará, 
matrícula nº 54189959-1 e odiValdo ViaNa TaVarES, Motorista - matrí-
cula nº 57205450-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, em tese, 
irregularidades administrativas na prestação de serviços pela empresa Mo-
rEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, sem cobertura contratual.
A Comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
EM 11 dE aGoSTo dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 691575

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: iaNa caSSia dE SoUZa VaScoNcEloS
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 06.08.2021/01.02.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoME
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: HioZElMa ViaNa fErrEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 12.08.2021/11.08.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 691927

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.037 de 12 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

55586666/3 SilVia SElMa riBEiro Po dE oliVEira adMiNiSTrador 24/05/2021 a 
25/05/2021

76495 – 
27/07/2021

55586666/3 SilVia SElMa riBEiro Po dE oliVEira adMiNiSTrador 26/05/2021 a 
28/05/2021

78100 – 
06/08/2021

5160090/1 JUliNa dE SoUSa MaToS aUXiliar dE SaUdE 01/07/2021 a 
05/07/2021

78099 – 
06/08/2021

57194176/1 Maria dE faTiMa HaYdEN NoGUEira aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/08/2021 a 
06/08/2021

77999 – 
03/08/2021

57207679/1 JorGE raiMUNdo da SilVa MiraNda TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

16/06/2021 a 
25/06/2021

78159 – 
10/08/2021

54191218/1 BrUNo roGErio MoUra doS SaNToS aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

15/01/2021 a 
22/01/2021

78272 – 
11/08/2021

57206400/1 EdNa dE NaZarE doS SaNToS 
cardoSo

aGENTE dE arTES 
PraTicaS

30/06/2021 a 
13/07/2021

78278 – 
11/08/2021

57191055/1 SUSaN BEaTriZ BaTiSTa dE oliVEira farMacEUTico 28/06/2021 a 
02/07/2021

78298 – 
11/08/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria coLetiVa Nº 1.038 de 12 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;
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Matrícula Nome cargo Período laudo

122793/2 lUciGlEUMa NoBrE doS SaNToS adMiNiSTrador 12/05/2021 a 
09/08/2021

75779 – 
14/06/2021

5689546/1 carloS MadEira dE SoUZa MoToriSTa 12/07/2021 a 
09/10/2021

77852 – 
30/07/2021

5167477/1 dEaNE VEloSo dE carValHo EcoNoMiSTa 17/06/2021 a 
15/08/2021

77860 – 
30/07/2021

726850/1 lUcidalVa loBo daS NEVES aGENTE dE Por-
Taria

04/04/2021 a 
11/05/2021

77823 – 
29/07/2021

57174376/2 MarcElo riBEiro BaZilio aNaliSTa dE 
SiSTEMa

13/07/2021 a 
18/08/2021

77831 – 
29/07/2021

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 12/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.036 de 12 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, a servidora abaixo relacionada;

Matrícula Nome cargo Período laudo

57201545/4 lUcia PacHEco VilHENa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

08/04/2021 aTÉ 
17/04/2021

78166 – 
10/08/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 691636

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 196 de 12 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 e os termos do processo 2021/424002 que tratam os autos de 
sindicância administrativa para apurar em tese, irregularidades adminis-
trativas alusivas ao levantamento patrimonial de respiradores pulmonares 
do Hospital abelardo Santos/SESPa..
r E S o l V E: Nomear a comissão de auditoria Patrimonial no Hospital 
regional abelardo Santos, designando os servidores: renato Marcelo de 
Oliveira flores - Matrícula nº 5955922-2 (Presidente); Aderlon da Silva 
lima - Matrícula nº 5958135-1 e raimundo Wagner correa Silva – Matrí-
cula nº 57197577-1. Todos lotados na divisão de Patrimônio/SESPa para 
realizarem auditoria patrimonial no Hospital regional abelardo Santos, de 
modo a se aferir, definitivamente, os prejuízos sofridos com a contratação 
da oSS/Pacaembu.
ordenadora: denise da costa Gomes Silva - Secretária adjunta de Gestão 
administrativa em Exercício- PorTaria Nº 0710 de 05 de agosto de 2021, 
publicada no doE de 06/08/2021

Protocolo: 691878

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do coNVÊNio N° 03/2021 - doe n° 
34.574, de 06/05/2021 – Protocolo n° 652402.
oNde se LÊ: Vigência: 30/04/2021 a 26/08/2021
Leia-se: Vigência: 30/04/2021 a 29/09/2021

Protocolo: 691577

coNtrato
.

coNtrato Nº 062/2021 – Pe. Nº 001/sePLad/2020-
Proc. Nº 2021/843059.

objeto: constitui o objeto do presente instrumento a aquisição de sal-
do remanescente das seguintes atas de registro de Preços: nº 06/2020, 
07/2020, 08/2020, 09/2020 e 12/2020, decorrentes do Pregão Eletrônico 
SrP nº 001/2020/SEPlad – Processo nº 2019/204734 de Material de Ex-
pediente para atender as necessidades da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública/SESPa, de acordo com o anexo i-a do Termo de referência/SESPa.
data da assinatura: 10/08/2021
Vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022
Valor Global: r$ 1.400,64
dotação orçamentária: 908338. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103006356.
contratada: NEo BrS coMÉrcio dE ElETrdoMÉSTico lTda.
Endereço: Pass. N. Srª. aparecida, Nº 164, Bairro: castanheira, cEP: 
66.645.455 - BElÉM – Pá.
ordenadora: dENiSE da coSTa GoMES SilVa - Secretária adjunta de 
Gestão administrativa Em Exercício/SESPa.

Protocolo: 691528

coNtrato Nº 059/2021 – Pe. Nº 001/sePLad/2020-
Proc. Nº 2021/843059.

objeto: constitui o objeto do presente instrumento a aquisição de sal-
do remanescente das seguintes atas de registro de Preços: nº 06/2020, 
07/2020, 08/2020, 09/2020 e 12/2020, decorrentes do Pregão Eletrônico 
SrP nº 001/2020/SEPlad – Processo nº 2019/204734 de Material de Ex-
pediente para atender as necessidades da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública/SESPa, de acordo com o anexo i-a do Termo de referência/SESPa.
data da assinatura: 10/08/2021
Vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022
Valor Global: r$ 10.217,76
dotação orçamentária: 908338. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103006356.
contratada: ff dE alENcar EirElli.
Endereço: alameda osasco, Nº 2612 - Bairro: Estrela, cEP: 68.743.280 - 
caSTaNHal – Pa.
ordenadora: dENiSE da coSTa GoMES SilVa - Secretária adjunta de 
Gestão administrativa Em Exercício/SESPa.

Protocolo: 691491
coNtrato Nº 058/2021 – Pe. Nº 001/sePLad/2020-

Proc. Nº 2021/843059.
objeto: constitui o objeto do presente instrumento a aquisição de sal-
do remanescente das seguintes atas de registro de Preços: nº 06/2020, 
07/2020, 08/2020, 09/2020 e 12/2020, decorrentes do Pregão Eletrônico 
SrP nº 001/2020/SEPlad – Processo nº 2019/204734 de Material de Ex-
pediente para atender as necessidades da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública/SESPa, de acordo com o anexo i-a do Termo de referência/SESPa.
data da assinatura: 10/08/2021
Vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022
Valor Global: r$ 85.673,73
dotação orçamentária: 908338. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103006356.
contratada: MM coMÉrcio aTacadiSTa dE arTiGoS dE PaPElaria E 
SErViÇoS lTda.
Endereço: rodovia Br 316, rua do fio, Nº 22 - altos - Guanabara, cEP: 
67.010-550 - ananindeua – Pa.
ordenadora: dENiSE da coSTa GoMES SilVa - Secretária adjunta de 
Gestão administrativa Em Exercício/SESPa.

Protocolo: 691504

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 31/2021 - 
Processo Nº 2021/666727

ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica E EMPrESa BElÉM 
rio SErGUraNÇa EirEli EPP.
do oBJETo: o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo de 01 
(um) posto de vigilância armada 24hs na Unidade de Saúde de São cae-
tano de odivelas (rua fernando Guilhon, S/N, Bairro: Parauapebas – São 
caetano de odivelas/Pa), todos os dias da semana.
do Valor: com o acrescimo de 10,68% (dez inteiros e sessenta oito 
centésimo por cento), o contrato passará para 2.054.451,52 (dois mi-
lhões, cinquenta quatro mil, quatrocentos cinquenta um reais e cinquen-
ta dois centavos) e o valos mensal (10 parcelas que faltam)  no valor 
r$174.845,60 (cento e setenta quatro mil, oitocentos e quarenta cinco 
reais e sessenta centavos).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa esta prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8338 / 8288,  Elemento de despesa: 
339037 e fonte de recurso: 0103006361.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº 31/2021, não alteradas por este instrumento.
ordenadora: denise da costa Gomes Silva - Secretária adjunta de Gestão 
administrativa em Exercício- PorTaria Nº 0710 de 05 de agosto de 2021, 
publicada no doE de 06/08/2021

Protocolo: 691438

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 018/sesPa/2021

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 018/SESPa/2021, no 
valor total de r$ 3.104.725,00 (três milhões, cento e quatro mil, setecen-
tos e vinte e cinco reais).
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fórmulas 
nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas enterais 
e suplementos nutricionais, para atender pacientes oriundos de demanda 
administrativa e judicial da Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, 
por um período de 12 meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1. f cardoSo E cia lTda, cNPJ  04.949.905/0001-63, foi a vencedora dos 
itens 21, 23, 25, 27, 31 e 39,  pelo critério de menor preço, no valor total de 
r$ 305.925,00 (trezentos e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais).
2. ProdiET NUTricao cliNica lTda, cNPJ  08.183.359/0001-53, foi a 
vencedora dos itens 29, 33, 35, 37, 41, 43, 51 e 55,  pelo critério de menor 
preço, no valor total de r$ 248.250,00 (duzentos e quarenta e oito mil, 
duzentos e cinquenta reais).
3. diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli, cNPJ  11.888.791/0001-
54, foi a vencedora dos itens 22, 24, 26, 36, 40 e 56,  pelo critério de me-
nor preço, no valor total de r$ 104.875,00 (cento e quatro mil, oitocentos 
e setenta e cinco reais).
4. dMc - diSTriBUidora E coMÉrcio dE MaTErial E NUTriÇÃo HoSPi-
Talar - EirEli, cNPJ  21.496.833/0001-65, foi a vencedora dos itens 28, 
30, 32, 34, 44, 49 e 50,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
166.600,00 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos reais).
5. B l cardoSo EirEli, cNPJ  21.544.918/0001-71, foi a vencedora dos 
itens 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 e 19,  pelo critério de menor preço, 
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no valor total de r$ 1.977.035,00 (um milhão, novecentos e setenta e sete 
mil, trinta e cinco reais).
6. laViE HoSPiTalar EirEli, cNPJ  37.626.154/0001-01, foi a vencedora 
dos itens 02, 04, 06, 08,10, 12, 14, 16, 18, 20, 38, 42 e 52, ,  pelo critério 
de menor preço, no valor total de r$ 302.040,00 (trezentos e dois mil, 
quarenta reais)
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 018/SESPa/2021: r$ 3.104.725,00 
(três milhões, cento e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).
Belém (Pa), 11 de agosto de 2021.
dENiSE da coSTa GoMES SilVa
Secretária adjunta de Gestão administrativa/SESPa, em exercício.

Protocolo: 691425
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa
10º Processo seLetiVo siMPLiFicado 

Para coNtrataÇÃo teMPorÁria
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 603, de 14/07/2021 (doE 
34.640, de 15.07.2021), que constituiu a comissão organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
coNSidEraNdo o item 7.3 do Edital nº 1/2021 – SESPa, quanto ao não 
comparecimento dentro dos prazos estabelecidos.
r E S o l V E:
1. dESclaSSificar os candidatos relacionados abaixo, por não compare-
cimento, conforme o item 7.3 do Edital nº 1/2021.

N° inscrição Município função Nome do candidato Nota final

20210177315790 caPaNEMa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo lilia diNE MarTiNS aBrEU 21.50

20210177144813 caPaNEMa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo EliENE rodriGUES dE SoUZa 21.50

1. coNVocar os candidatos relacionados abaixo, dentro da ordem de clas-
sificação para os respectivos locais.

N° inscrição Município função Nome do candidato Nota final

2021017723131 caPaNEMa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo SaMUEl GoNÇalVES ViaNa 21.50

20210177323678 caPaNEMa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo WilliaN rafaEl BriTo dE oliVEira 21.50

os candidatos aprovados no certame para comparecimento nos dias 13 
e 16 de agosto de 2021, aos locais para os quais foram classificados (os 
endereços estarão disponíveis na página do certame) – de 09h às 17h, 
munidos dos documentos comprobatórios listados no Anexo VI do Edital 
(originais e cópias), para fins de análise e assinatura dos Termos de Con-
tratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
12.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

Protocolo: 691916

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021
Nº do iNSTrUMENTo: coNTraTo aSSiSTENcial Nº 07/2018.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e o iNSTiTUTo MÉdico dE BraGaNÇa, cNPJ nº 
08.678.308/0001-00, cNES nº 5526140.
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 8.666/93.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: adequar a dotação orçamentária do con-
trato para cobertura de suas despesas no exercício financeiro de 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: 908878; Elemento de 
despesa: 339039; fonte de recurso: 0149001609; ação: 260216.
ordENadora dE dESPESa: dENiSE da coSTa GoMES SilVa (Portaria n° 
761, de 09 de agosto de 2021 - doE nº 34.664 de 10/08/2021).
Belém, 12 de agosto de 2021.
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: 691902

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 14/2020
daTa dE aSSiNaTUra: 12/08/2021
ViGÊNcia: 13/08/2021 a 13/08/2022
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segunda 
do Termo de convênio n° 14/2020.
oBJETo: Prorrogação de vigência por 12 (doze) meses.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 691108

FÉrias
.

Portaria N°1.035 de 12 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 2021/876480
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 16.08.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora Narda caroliNa fErrEira carNEi-
ro, id. funcional nº 57201976-3 ocupante do cargo de chefe de Unidade 
Mista, lo tada na divisão de compras e Patrimônio, concedidas através da 
Portaria coletiva 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. 12.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 691599
Portaria N.º 1.034 de 12 de aGosto de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora Maria 
francinete lima do Nascimento, id. funcional nº 725510/1, ocupante do 
cargo de agente de Saúde lotada na Unidade Especial João Paulo ii de 01 
de outubro de 2021 a 30 de outubro de 2021, referente ao período aqui-
sitivo de 13 de Junho de 1987 a 12 de Junho de 1988, conforme Parecer 
Jurídico constante no processo nº 2021/509910.
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 12.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 691507
Portaria N°1.044 de 12 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  2021/872701
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 12.08.2021, o período 
de gozo das férias do servidor faBio aNGElo carValHo frEiTaS, id. fun-
cional nº 55589796-1 ocupante do cargo de farmacêutico Bioquímico, lo tado 
na divisão de Medicamentos e Material Técnico, concedidas através da Porta-
ria coletiva 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. 12.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 691775

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 975/05.08.2021, publicada no DOE 
N°.34.661/06.08.2021, referente ao servidor roBSoN THiaGo dE oli-
VEira GoNÇalVES, matrícula 54192848/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.09.2021 a 30.09.2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 15.09.2021 a 14.10.2021.
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 12.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 691877

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores BiPartite
secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa

coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do 
estado do ParÁ

resolução Nº 96, 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 234/2021 da Secretaria Munici-
pal de Saúde cachoeira do Piriá/Pa que solicita a aprovação da Proposta aqui-
sição de Equipamento/Material Permanente nº 11747.487000/1210-02 para 
aquisição de uma Unidade Móvel (Ambulância Tipo A - Simples Remoção), 
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destinada ao deslocamento de usuário do SUS (Sistema Único de Saúde), a 
ser adquirida com recursos previstos na Emenda Parlamentar, nº 39370003.
- 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 014 de 22 de julho de 2021 
que aprova a solicitação de aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo a – Sim-
ples remoção, pelo município de cachoeira do Piriá/Pa, através da Proposta 
de aquisição de Equipamento/Material Permanente No 11747.487000/1210-
02, com recursos previstos na Emenda Parlamentar nº 39370003, no valor 
total de r$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir rio caetés nº 014 de 22 de julho 
de 2021 que aprova a solicitação de aquisição de 01 (uma) ambulância 
Tipo a – Simples remoção, pelo município de cachoeira do Piriá/Pa, por 
meio da Proposta de aquisição de Equipamento/Material Permanente Nº 
11747.487000/1210-02, a ser adquirida com recursos previstos na Emen-
da Parlamentar nº 39370003, 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.

resolução Nº 99, de 09 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 1.325/2021 da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Viseu/Pa que solicita a aprovação da Proposta aqui-
sição de Equipamento/Material Permanente cadastrada no fundo Nacional 
de Saúde -FNS/MS para aquisição de uma Unidade Móvel (Ambulância Tipo 
a - Simples remoção Tipo furgão), destinada ao deslocamento de usuário 
do SUS (Sistema Único de Saúde), a ser adquirida com recursos previstos 
na Emenda Parlamentar nº 71150012.
- 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 021 de 03 de agosto de 
2021, que aprova a solicitação de aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo 
a - Simples remoção Tipo furgão, pelo município de Viseu/Pa, à ser ad-
quirida por meio da Proposta de aquisição de Equipamento/Material Per-
manente No 83369.835000/1210-13, com recursos previstos na Emenda 
Parlamentar nº 71150012, no valor total de r$ 249.321,00. (duzentos e 
quarenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais).
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir rio caetés nº 021 de 03 de agosto de 
2021 que aprova a solicitação de aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo 
a - Simples remoção - Tipo furgão, pelo município de Viseu/Pa, por meio 
da Proposta aquisição de Equipamento/Material Permanente cadastrada no 
fundo Nacional de Saúde -fNS/MS, destinada ao deslocamento de usuário 
do SUS (Sistema Único de Saúde), a ser adquirida com recursos previstos 
na Emenda Parlamentar nº 71150012, no valor total de r$ - r$ 249.321,00. 
(duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais).
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 09 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.

resolução Nº 100, de 09 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 nº 107/2021 da Secretaria Municipal de Saúde de 
Rurópolis/PA, que solicita a aprovação da Proposta Aquisição de Equipa-
mento/Material Permanente nº 12352.501000/1210-06, destinada a equi-
par o Laboratório de Bioquímica do Hospital Municipal de Rurópolis.
- 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 Região do Tapajós n.º 006, de 16 de julho 
de 2021, que aprova a proposta de aquisição de Equipamento/Material 
Permanente nº 12352.501000/1210-06, com recursos previstos na Emen-
da Parlamentar n.º 39330006, no valor de r$ 31.734,00 (Trinta e um mil, 
setecentos e trinta e quatro reais).
resolve:
Art.1° - Homologar a Resolução CIR Região do Tapajós n.º 006, de 16 de 
julho de 2021, que aprova a proposta de aquisição de Equipamento/Ma-
terial Permanente nº 12352.501000/1210-06, com recursos previstos na 
Emenda Parlamentar n.º 39330006, no valor total de r$ 64.997,00 (ses-
senta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais) destinada a equipar 
o Laboratório de Bioquímica do Hospital Municipal de Rurópolis.
Art.2° - Aprovar a ampliação dos serviços do Laboratório de Bioquímica do 
Hospital Municipal de Rurópolis/PA, CNES 2331292.
art.3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 09 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. 

resolução Nº 101, de 09 de agosto 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 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 107/2021 da Secretaria Municipal de Saúde 
de Rurópolis/Pá, que solicita a aprovação da Proposta Aquisição de Equi-
pamento/Material Permanente nº 12352.501000/1210-05, destinada à 
aquisição de Unidade Móvel de Saúde, para locomoção simples de caráter 
eletivos de pacientes.
- 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 Região do Tapajós n.º 002, de 16 de julho 
de 2021, que aprova a Proposta aquisição de Equipamento/Material Per-
manente nº 12352.501000/1210-05, com recursos da Emenda Parlamen-
tar n.º 39330006, no valor de r$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mi 
reais), destinados à aquisição de Unidade Móvel de Saúde, para locomoção 
simples de caráter eletivos de pacientes, no município de Rurópolis.
resolve:
Art.1° - Homologar a Resolução CIR Região do Tapajós n.º 002, de 16 de 
julho de 2021, que aprova a Proposta aquisição de Equipamento/Material 
Permanente nº 12352.501000/1210-05, com recursos previstos em Emenda 
Parlamentar n.º 39330006, no valor total de r$ 235.000,00 (duzentos e trinta 
e cinco mi reais), destinados à aquisição de Unidade Móvel de Saúde, para lo-
comoção simples de caráter eletivos de pacientes, no município de Rurópolis.
art.2° - aprovar o Projeto Técnico de implantação de Transporte Eletivo e 
Programado com Veículo Ambulância Tipo A, no município de Rurópolis – PA.
art.3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 09 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: 691518
Portaria Nº 1.045 de 12 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do registro civil de Nascimento 065656 01 
55 2021 1 01620 109 0737858 15.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor roGErio GodiNHo ParaGUaSSU, id. funcional 
nº 54191529/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lo tado no 
Núcleo de informação em Saúde, 10 (dez) dias de licença à Paternidade, 
no período de 06 de agosto de 2021 a 15 de agosto de 2021.
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ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 06 de agosto de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 691885

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 561  de diária de 12/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar supervisão de Tfd aos 
beneficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zo-
nas urbana e rural do município de Terra alta.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – Terra alta- Pa- Brasil.
Período: 17,18 e 19/08/2021. Nº de diárias: três meias diárias.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
Matrícula: 0503399
cPf: 218.055.632-20
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 691648
Portaria Nº 560 de diária de 12/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD aos beneficiários cadastrados no pro-
grama, residentes e domiciliados nas zonas urbana e rural do município 
de Terra alta.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Terra alta– Pa- Brasil/ Período: 17,18,19 e 20/08/2021. Nº de 
diárias: quatro meias diárias.
Servidoras: Zólia Hungria de Amorim Borges  |  CPF: 700.586.872-20  |  
Matrícula: 57290898  |  cargo: agente administrativo.
Maria Edileuda de Souza Pereira  | cPf: 254.368.302-00  | Matrícula: 
57197830  | cargo: agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 691644
Portaria Nº 562  de diária de 12/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar supervisão de Tfd aos 
beneficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zo-
nas urbana e rural do município de Terra alta.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – Terra alta- Pa- Brasil.
Período: 20/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
Matrícula: 57206406-1
cPf: 410.549.542-91
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 691652
diÁria
Portaria  Nº 559 de dÁrias de 12/08/2021
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar supervisão de Tfd aos 
beneficiários cadastrados no programa, resisdentes e domiciliados nas zo-
nas urbana e rural do município de São João da Ponta.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta-Pa-Brasil
Período: 24,25 e 26/08/21. Nº de diárias: três meias diárias.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
Matrícula: 57206406-1
cPf: 410.549.542-91
cargo: Motorista
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva

Protocolo: 691496
diÁria
Portaria  Nº 558 de dÁrias de 12/08/2021
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD aos beneficiários cadastrados no pro-
grama, residentes e domiciliados nas zonas urbana e rural do município de 
São João da Ponta.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta-Pa-Brasil
Período: 24,25 e 26/08/21. Nº de diárias: três meias diárias.
Servidoras: Zólia Hungria de Amorim Borges  | CPF: 5700.586.872-20  | 
Matrícula: 57290898  | cargo: agente administrativo.
osmarina  Mendes de almeida  | cPf: 280.200.142-68  | Matrícula: 
5145090  | cargo: agente de Portaria.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 691488

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 401 27 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar conhecer melhor a função dos técnicos citados abaixo 
dentro do fórum e buscar aprimorar a metodologia aplicada no projeto: 
Fórum de Governança Pública Por
Todo o Pará.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: Belém/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

aglaídes amorim da costa 5146437-1 Nutricionista

Período: 12 a 13 /08 /2021: Quantidade 1,5(uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 402 27 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar conhecer 
melhor a função dos técnicos citados abaixo dentro do fórum e buscar 
aprimorar a metodologia aplicada no projeto: Fórum de Governança Públi-
ca Por Todo o Pará.
origem: capanema/Pa – destino (S): Belém/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  
ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

Período: 12 a 13/08/2021: Quantidade 1,5(uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 691649
Portaria Nº 421 26 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Realizar visita para certificação e implantação de novos pontos
de coleta de teste do pezinho e monitoramento dos programas saúde do 
idoso, Vitamina a, (SiSVaN) E Bolsa família.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: augusto corrêa/Bonito/São
João de Pirabas/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

Márcia cristina Sousa do rosário 6402964-1 ag. administrativa
Maria de Nazaré Vasconcelos Madeiros 3157520-1 Odontóloga

Período: 09 a 13 /08 /2021: Quantidade 2,5 (dUaS E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 422 26 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar visita para 
certificação e implantação de novos pontos de coleta de teste do pezinho 
e monitoramento dos programas saúde do idoso, Vitamina a, (SiSVaN) E 
Bolsa família
origem: capanema/Pa – destino (S): augusto corrêa/Bonito/São
João de Pirabas/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  
Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

Período: 09 a 13/08/2021: Quantidade 2,5 (dUaS E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 691633
Portaria Nº 415 28 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar capacitação do novo
operador de Sistema do SiNaN (Sistema de informação de agravos de
Notificação), SINAN Dengue Web, SIVEP GRIPE (Sistema de Informação da
Vigilância Epidemiológica da Gripe) e eSUS VE.
origem: caPaNEMa /Pa – destino: TracUaTEUa/Pa.

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

Período: 09 a 13 /08 /2021: Quantidade 2,5 (dUaS E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 416 28 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora, para realizar Capacita-
ção do novo operador de Sistema do SiNaN (Sistema de informação de 
Agravos de Notificação), SINAN Dengue Web, SIVEP GRIPE (Sistema de 
Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe) e eSUS VE.
origem: capanema/Pa – destino (S): TracUaTEUa/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  
oséas Pompeu de Sales 0504833 Motorista

Período: 09 a 13/08/2021: Quantidade 2,5 (dUaS E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 691628
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 187/2021
Breves (Pa), 10 de agosto de 2021.
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições que lhe 
são conferidas pela PorTaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de fevereiro de 2021.
rESolVE:
dETErMiNar, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94, à servidora Yara 
SaNTaNa dE SoUZa rodriGUES, cargo: médica, matrícula 57174939-1, 
lotado no 8º centro regional de Saúde, 01 (um) mês de licença prêmio, 
correspondente a parte do triênio de 02/05/2012 à 01/05/2015.
aUToriZar, que a servidora goze 30 (trinta) dias de licença prêmio, no 
período de 01 à 30/09/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crS/BrEVES
PorTaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 691832

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 182 de 12 de aGosto de 2021
objetivo:: Participar da ação da força tarefa de combate a malária, com 
o desenvolvimento dos serviços de busca ativa, diagnóstico, tratamento 
oportuno de casos positivos, bem como realizar atividades de educação em 
saúde nas localidades com a população local.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): aecildo José de Souza filho, albérito Mendonça alexopulos, 
Hélio Francisco Tenório da Silva e Manoel de Jesus França Mendes, 14,5 
diárias de 17 à 31/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 691683
Portaria Nº 183 de 12 de aGosto de 2021
objetivo:: realizar ação de condução de embarcação e outros serviços marítimos 
que darão suporte para os trabalhos de busca ativa, exames de microscopia 
parasitóligica, diagnóstico e tratamento de malária bem como a prestação de 
atividades de educação em saúde nas localidades na zona rural do município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): Pompeu da Silva Miranda, 14,5 diárias de 17 à 31/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 691685
Portaria Nº 184 de 12 de aGosto de 2021
objetivo:: realizar atividades de apoio logístico e operacional, no que condiz 
ao suporte diário aos técnicos do 8ºcrS/SESPa, que irão participar da ação da 
força tarefa de combate a malária, com o desenvolvimento dos serviços de busca 
ativa, diagnóstico, tratamento oportuno de casos positivos, bem como realizar 
atividades de educação em saúde nas localidades com a população local.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
colaborador (es): José Nilson Marreiros, 14,5 diárias de 17 à 31/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 691687
Portaria Nº 185 de 12 de aGosto de 2021
objetivo:: Para preparar refeição, lanche, procedendo a coleta e a lavagem 
das louças, talheres, manter a ordem e a limpeza da cozinha da embarcação, 
em apoio aos técnicos do 8ºcrS/SESPa, que irão participar da ação da força 
tarefa de combate a malária, com o desenvolvimento dos serviços de busca 
ativa, diagnóstico, tratamento oportuno de casos positivos, bem como reali-
zar atividades de educação em saúde nas localidades com a população local.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
colaborador (es): José Eraldo correa Balieiro, 14,5 diárias de 17 à 
31/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 691688
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL Nº 34.620 de 24/06/2021, reFereNte Portaria de LiceN-
Ça PrÊMio Nº Portaria Nº 120/2021 - 8crs/sesPa, QUe GeroU 
o ProtocoLo de PUBLicaÇÃo: 671090.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 691828

..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

..

diÁria
.

Portaria Nº 225 de 02 de agosto 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar instalação do Si cTa, 
descentralização de testes rápido (HiV,SÍfiliS,HEPaTiTES c e B para as 
UBS),orientações sobre o SiSloGlaB e SicloM, e monitoramento de exe-
cução e especificidade dos testes supracitados.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 13/09/2021 a 18/09/2021 N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 691616
Portaria Nº224 de 02 de agosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar instalação do Si cTa , descentralização de testes rápido (Hi-
V,SÍfiliS,HEPaTiTES c e B para as UBS),orientações sobre o SiSloGlaB e Si-
CLOM, e monitoramento de execução e especificidade dos testes supracitados.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 13/09/2021 a 18/09/2021 N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Marlon Bruno chaves Marinho
cPf: 780.047.992-72
Matrícula: 57191639/2
cargo: Técnico de Enfermagem
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
risonilson abreu da Silva
cPf: 658.687.302-91
Matrícula: 541959271
cargo: Técnico em Patologia clinica
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 691613
Portaria Nº226 de 06 de agosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar o Técnico referencia regional na Supervisão direta 
Laboratorial às Unidades de Diagnóstico e Tratamento para a verificação do 
controle de qualidade dos serviços ofertados na região, nas áreas de ga-
rimpos, nas regiões de fronteira a Jacareacanga, como recomendado pelo 
Ministério da Saúde através dos protocolos do lacEN/Pa.
origem: itaituba/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 20/08/2021 a 27/08/2021 / N° de diária: 7,5 (sete diárias e meia)
Servidor:
João Paulo da Silva
cPf: 205.325.043-72
Matrícula: 1099479
cargo: Microscopista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 691631
Portaria de diÁria Nº222 de 06 de aGosto de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar Vistoria Técnica à Embarcação-UBSf e Unidades de 
apoio para credenciamento do serviço-via Ministério da Saúde, avaliação 
do processo de trabalho das Equipes Saúde da família e monitoramento 
dos indicadores de desempenho da atenção Primária à Saúde-Previne Bra-
sil, e na oportunidade assessorar as ações de monitoramento ao enfrenta-
mento da coVid – 19
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: curuá /Pa – Brasil.
Período: 23/08/2021 a 27/08/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidora:
irlana Siqueira de Souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 691487
diÁrias
Portaria Nº220 de 05 de agosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: atualização dos programas: Sisagua e Sissolo.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belterra/ Pa – Brasil
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Período: 30/08/2021 a 01/09/2021 / N° de diária: 3 meias diárias
Servidores:
alberto Soares da Silva
cPf: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
cargo: agente de Saúde
Sandra regina caramuru da costa
cPf: 205.396.652-15
Matrícula: 12253343
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 691490
Portaria Nº 221 de 05 de agosto 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar atualização dos progra-
mas: Sisagua e Sissolo.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belterra / Pa – Brasil
Período: 30/08/2021 à 01/09/2021 N° de diária: 3 meias diárias
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 691492
diÁrias

Portaria Nº223 de 09 de agosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: prestar assessoria técnica referente aos programas de prevenção e 
controle de acidentes por animais peçonhentos, Hantavirose e leptospirose.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almeirim/ Pa – Brasil
Período: 23/08/2021 a 28/08/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meias)
Servidor:
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula: 64494
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 691555
.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 003 de 30 de JULHo de 2021
A Comissão Intergestores Regional do Tapajós – CIRBAT/SUS/9ºCRS/SES-
Pa, no uso de suas atribuições legais, e considerando que a lei nº 8.080, 
de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes;
Considerando a PORTARIA Nº 837 de 09 de Maio de 2014 que redefine 
o arranjo organizacional das Equipes Saúde da família ribeirinha (ESfr) 
e das Equipes de Saúde da família fluviais (ESff) dos municípios da 
amazônia legal e do Pantanal Sul- Mato-Grossense;
Considerando a PORTARIA Nº 1.229 de 06 de Junho de 2014 que redefine 
os valores de incentivo financeiro mensal de custeio das Equipes de Saúde 
da família ribeirinhas (ESfr), das Equipes de Saúde da família (ESff) e 
das Unidades Básicas de Saúde fluviais (UBSf);
considerando a PorTaria Nº 2.436/GM, de 21 de Setembro de 2017, que 
aprova a Política Nacional de atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS);
Considerando o fluxo estabelecido na Nota Técnica 599/2019, que orienta sobre 
a solicitação de credenciamento das Equipes da atenção Primária à Saúde;
Considerando a importância de ampliar e qualificar o acesso das populações 
ribeirinhas, dispersas e distantes no território brasileiro, às ações e serviços 
da atenção Básica, atendendo as reais necessidades de saúde do usuário;
considerando que a Proposta de trabalho elaborada pelo município 
de Jacareacanga-PA, apresenta as especificidades normatizadas pela 
PorTaria de consolidação Nº 02 Seção iii e iV(PorTaria Nº 1.229 de 
06 de Junho de 2014) e que em visita in loco à embarcação e mediante 
análise do Projeto, constatou-se que o acesso da população ribeirinha 
ao serviço de saúde se dá por meio fluvial, com uma programação de 
viagens/ano apresentando itinerário das comunidades atendidas, circuito 
de deslocamento da Equipe às Unidades de apoio e os rios, os quais a 
Unidade Básica de Saúde fluvial percorrerá;
Considerando que a Unidade Básica de Saúde Fluvial atenderá um territó-
rio adscrito, e que consta de estrutura física adequada, com mobiliários/
equipamentos necessários ao pleno funcionamento do serviço, apresen-
tando proposta de fluxo dos usuários para garantia dos serviços de refe-
rência, com atendimento de urgência e organização das ações da equipe;
r E S o l V E:
art. 1º- aprovar o credenciamento de 01(uma) Unidade Básica de Saúde 
fluvial com Saúde Bucal, Mundurukânia- cNES: 0692905 do município 
de Jacareacanga-Pa, mais equipe ampliada (01 microscopista, 04 Técni-
cos em Enfermagem, 02 Enfermeiros) e 04(quatro) Unidades de apoio e 
01(uma) embarcação de pequeno porte.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 30 de Julho de 2021
 Aline Nair Liberal Cunha Iamax Prado Custódio
PrESidENTE da cirBaT/SUS/9ºcrS/SESPa SEcrETário MUNiciPal dE 
SaÚdE dE iTaiTUBa

Protocolo: 691654

resoLUÇÃo Nº 004 de 30 de JULHo de 2021
A Comissão Intergestores Regional do Tapajós – CIRT/SUS/9ºCRS/SESPA, 
no uso de suas atribuições legais, e considerando que a lei nº 8.080, de 
19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes;
Considerando a PORTARIA Nº 837 de 09 de Maio de 2014 que redefine 
o arranjo organizacional das Equipes Saúde da família ribeirinha (ESfr) 
e das Equipes de Saúde da família fluviais (ESff) dos municípios da 
amazônia legal e do Pantanal Sul- Mato-Grossense;
Considerando a PORTARIA Nº 1.229 de 06 de Junho de 2014 que redefine 
os valores de incentivo financeiro mensal de custeio das Equipes de Saúde 
da família ribeirinhas (ESfr), das Equipes de Saúde da família (ESff) e 
das Unidades Básicas de Saúde fluviais (UBSf);
considerando a PorTaria Nº 2.436/GM, de 21 de Setembro de 2017, que aprova 
a Política Nacional de atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para 
a organização da atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando o fluxo estabelecido na Nota Técnica 599/2019, que orienta sobre 
a solicitação de credenciamento das Equipes da atenção Primária à Saúde;
Considerando a importância de ampliar e qualificar o acesso das populações 
ribeirinhas, dispersas e distantes no território brasileiro, às ações e serviços 
da atenção Básica, atendendo as reais necessidades de saúde do usuário;
considerando que a Proposta de trabalho elaborada pelo município de itaituba-
PA, apresenta as especificidades normatizadas pela PORTARIA de Consolidação 
Nº 02 Seção iii e iV(PorTaria Nº 1.229 de 06 de Junho de 2014) e que em 
visita in loco à embarcação e mediante análise do Projeto, constatou-se que o 
acesso da população ribeirinha ao serviço de saúde se dá por meio fluvial, com 
uma programação de viagens/ano apresentando itinerário das comunidades 
atendidas, circuito de deslocamento da Equipe às Unidades de apoio e os rios, os 
quais a Unidade Básica de Saúde fluvial percorrerá;
Considerando que a Unidade Básica de Saúde Fluvial atenderá um territó-
rio adscrito, e que consta de estrutura física adequada, com mobiliários/
equipamentos necessários ao pleno funcionamento do serviço, apresentan-
do proposta de fluxo dos usuários para garantia dos serviços de referência, 
com atendimento de urgência e organização das ações da equipe;
r E S o l V E:
art. 1º- aprovar o credenciamento de 01(uma) Unidade Básica de Saú-
de fluvial com Saúde Bucal, Brizamar Muniz cNES: 0080632 do municí-
pio de itaituba-Pa, mais equipe ampliada (02 microscopistas, 03 Técnicos 
em Enfermagem, 01 Enfermeiro) e 03 (três) Unidades de apoio e 02(duas) 
embarcações de pequeno porte.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 30 de Julho de 2021
 Aline Nair Liberal Cunha Iamax Prado Custódio
PrESidENTE da cirT/SUS/9ºcrS/SESPa SEcrETária MUNiciPal dE 
SaÚdE dE iTaiTUBa

Protocolo: 691660
resoLUÇÃo Nº 005 de 16 de JULHo de 2021
A Comissão Intergestores Regional do Tapajós, no uso de suas atribuições 
legais e competências regimentais e;
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando a PorTaria N.º 488, de 23 de março de 2020, dispõe 
sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências 
do fundo Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2020.
considerando PorTaria SaES/MS Nº 237, de 18 de março de 2020, que 
inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para atendimento exclusivo dos pacientes com coVid-19;
rESolVE:
art. 1º.  aprovar a Proposta de Emenda Parlamentar 
N.º14910.511000/1210-01, Secretaria Municipal de Saúde, município 
de Trairão, para aquisição de Material Permanente, um veículo para trans-
porte de pacientes (Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero 
km, air-Bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (a.B.S.) nas quatro rodas, 
modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambu-
lância de SiMPlES rEMoÇÃo), para locomoção simples de caráter eletivo 
de pacientes, para dá suporte aos pacientes acometidos de comorbidades, 
sequelados, acamados ou acidentados. destinado a Secretaria Municipal 
de Saúde de Trairão. 

Nº da Proposta objeto Valor (r$) 

14910.511000/1210-01 
a aQUiSiÇÃo dE UM VEÍcUlo dE locoMoÇÃo dE PaciENTES, 
TEM Por oBJETiVo aTENdEr aS TraNSfErÊNciaS rEGUla-

daS Para HoSPiTaiS PÓloS. 
235.000,00 

 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 16 de julho de 2021.
 Aline Nair Liberal Cunha Iamax Prado Custódio
PrESidENTE da cirT/SUS/9ºcrS/SESPa SEcrETária MUNiciPal dE 
SaÚdE dE iTaiTUBa

Protocolo: 691672
resoLUÇÃo Nº 007 05 de aGosto de 2021
A Comissão Intergestores Regional do Tapajós, no uso de suas atribuições 
legais e competências regimentais e;
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
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cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando a PorTaria GM/MS N.º 2.214/2017, de 31 de agosto de 
2017, que regulamenta a aplicação de recursos por programação para 
aquisição de uma ambulância Tipo a.
considerando a PorTaria N.º 488, de 23 de março de 2020, dispõe 
sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências 
do fundo Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2020.
resolve:
art. 1º.  aprovar ad rEfErENdUM a Proposta de Emenda Parlamentar N.
º11.462.63800/1210-04, Secretaria Municipal de Saúde, município de Jaca-
reacanga, para aquisição de 03 Unidades Móveis tipo embarcação com motor 
de popa, capacidade para 12 pessoas para transportar equipe de saúde e 
paciente, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga. 

Nº da Proposta objeto Valor (r$) 

11.462.63800/1210-04 
03 UNidadES MÓVEiS TiPo EMBarcaÇÃo coM MoTor dE 
PoPa, caPacidadE Para 12 PESSoaS Para TraNSPorTar 

EQUiPE dE SaÚdE E PaciENTE 
161.205,00 

 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 05 de agosto de 2021. 

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

Iamax Prado Custódio
Secretário Municipal de Saúde de itaituba

 

Protocolo: 691701
resoLUÇÃo Nº 006 de 16 de JULHo de 2021
A Comissão Intergestores Regional do Tapajós, no uso de suas atribuições 
legais e competências regimentais e;
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando a PorTaria N.º 488, de 23 de março de 2020, dispõe 
sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências 
do fundo Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2020.
considerando PorTaria SaES/MS Nº 237, de 18 de março de 2020, que 
inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para atendimento exclusivo dos pacientes com coVid-19;
rESolVE:
art. 1º.  aprovar a Proposta de Emenda Parlamentar 
N.º 12352.501000/1210-06, Secretaria Municipal de Saúde, município 
de Rurópolis, para aquisição de equipamento e material permanente para 
atenção especializada em saúde Material Permanente, para ampliação de 
serviços especializados no município de Rurópolis através de aquisição 
de Destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis. 

Nº da Proposta objeto Valor (r$) 

12352.501000/1210-06 aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo E MaTErial PErMaNENTE Para 
aTENÇÃo ESPEcialiZada EM SaÚdE 64.997,00 

 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 16 de julho de 2021. 

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

Iamax Prado Custódio
Secretário Municipal de Saúde de itaituba

 

Protocolo: 691699
resoLUÇÃo Nº 008 05 de aGosto de 2021
A Comissão Intergestores Regional do Tapajós, no uso de suas atribuições 
legais e competências regimentais e;
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando a PorTaria GM/MS N.º 2.214/2017, de 31 de agosto de 
2017, que regulamenta a aplicação de recursos por programação para 
aquisição de uma ambulância Tipo a.
considerando a PorTaria N.º 488, de 23 de março de 2020, dispõe 
sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências 
do fundo Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2020.
resolve:
art. 1º.  aprovar ad rEfErENdUM a Proposta de Emenda Parlamentar 
N.º 11.462.638000/1210-09, Secretaria Municipal de Saúde, município 
de Jacareacanga, para aquisição de um veículo para transporte de pacientes 
(Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, air-Bag p/ os 

ocupantes da cabine, freio c/ (a.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da 
contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SiMPlES rE-
MoÇÃo), para locomoção simples de caráter eletivo de pacientes, para dá 
suporte aos pacientes acometidos de co-morbidades, sequelados, acamados 
ou acidentados. destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga. 

Nº da Proposta objeto Valor (r$) 
11.462.638000/1210-

09 
a aQUiSiÇÃo dE UM VEÍcUlo dE locoMoÇÃo dE PaciENTES TEM Por oBJETiVo 

aTENdEr a dEMaNda do MUNicÍPio dE JacarEacaNGa 235.000,00 

 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 05 de agosto de 2021. 

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

Iamax Prado Custódio
Secretário Municipal de Saúde de itaituba

 

Protocolo: 691706
resoLUÇÃo Nº 005 de 30 de JULHo de 2021
a comissão intergestores regional do Baixo amazonas, no uso de suas 
atribuições legais e competências regimentais e;
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando a PorTaria N.º 488, de 23 de março de 2020, dispõe 
sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências 
do fundo Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2020.
rESolVE:
art. 1º. aprovar a Proposta de Emenda Parlamentar N.º 911624/21001, Se-
cretaria Municipal de Saúde, município de Juruti, para construção da Mater-
nidade Materno infantil. destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Juruti.
Nº da Proposta objeto Valor (r$)
911624/21-001 construção da Maternidade Materno infantil 999.364,00
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa,30 de Julho de 2021.
aline Nair liberal cunha diretora- 9º centro regional de Saúde Presidente 
da cirBaT Vânia Maria azevedo Portela Secretária Municipal de Saúde de 
Santarém

Protocolo: 691732
resoLUÇÃo Nº 001 de 16 de JULHo de 2021
A Comissão Intergestores Regional do Tapajós, no uso de suas atribuições 
legais e competências regimentais e;
aprova ad referendum a Proposta de convênio nº 17838.403000/1210-06, 
para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade de 
atenção especializada, com a implantação dos serviços de ultrassonografia 
no Hospital Municipal de aveiro.
- considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condi-
ções para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
- considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
- considerando a PorTaria GM/MS nº 381, de 6 de fevereiro de 2017, que 
dispõe sobre as transferências, fundo a fundo, de recursos financeiros de capital 
ou corrente, do Ministério da Saúde a Estados, distrito federal e Municípios, 
destinados à execução de obras de construção, ampliação e reforma;
- considerando a PorTaria GM/MS nº 788, de 15 de março de 2017, 
que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem 
recursos ao SUS;
- considerando que será apresentado a proposta na reunião ordinária da 
comissão intergestores regionais – cirT, do dia 30 de julho de 2021;
rESolVE:
art. 1º aprovar a Proposta de convênio nº 17838.403000/1210-06, para aqui-
sição de equipamento e material permanente, para implantação do serviço de 
ultrassonografia no Hospital Municipal de Aveiro, conforme quadro abaixo: 

Nº da Proposta objeto Valor (r$) 

17838.403000/1210-06 Equipamentos para implantação do serviço ultras-
sonografia 146.000,00 

 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 16 de julho de 2021. 

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

Iamax Prado Custódio
Secretário Municipal de Saúde de itaituba

 

Protocolo: 691717
resoLUÇÃo Nº 002 de de JULHo de 2021
A Comissão Intergestores Regional do Tapajós, no uso de suas atribuições 
legais e competências regimentais e;
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
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considerando a PorTaria N.º 488, de 23 de março de 2020, dispõe 
sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências 
do fundo Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2020.
considerando PorTaria SaES/MS Nº 237, de 18 de março de 2020, que 
inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para atendimento exclusivo dos pacientes com coVid-19;
rESolVE:
art. 1º.  aprovar a Proposta de Emenda Parlamentar N.º 12352.501000/1210-
05, Secretaria Municipal de Saúde, município de Rurópolis, para aquisição de 
Material Permanente, um veículo para transporte de pacientes (Veículo tipo 
pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, air-Bag p/ os ocupantes da 
cabine, freio c/ (a.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou 
do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SiMPlES rEMoÇÃo), para loco-
moção simples de caráter eletivo de pacientes, para dá suporte aos pacientes 
acometidos de co-morbidades, sequelados, acamados ou acidentados. desti-
nado a Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis. 

Nº da Proposta objeto Valor (r$) 
12352.501000/1210-

05 
a aQUiSiÇÃo dE UM VEÍcUlo dE locoMoÇÃo dE PaciENTES TEM Por oBJETiVo 

aTENdEr a dEMaNda do MUNicÍPio dE rUroPÓliS 235.000,00 

 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 16 de julho de 2021. 

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

Iamax Prado Custódio
Secretário Municipal de Saúde de itaituba

 

Protocolo: 691719
resoLUÇÃo Nº 003 de 07 de Maio de 2021
a comissão intergestores regional do Baixo amazonas – cirBaSUS/9crS/
SESPa no uso de suas atribuições legais e,
considerando a lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtorno mentais e redireciona o modelo de 
assistência em saúde mental; e
considerando a PorTaria GM/MS 336/2002, que regulamenta o 
funcionamento dos centros de atenção Psicossocial (caPS); e
considerando a PorTaria GM/MS nº 3.088/2011, que institui a rede de 
atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e
- considerando a resolução ciB/Pa nº 186 de 19/10/2011 que aprova as al-
terações do regimento interno da ciB, em especial o artigo 8º, inciso Xi, que 
estabelece como uma das competências das comissões intergestores regio-
nal – cir, a aprovação dos projetos de implantação/expansão das Estratégias 
agentes comunitários de saúde, Saúde da família/Saúde Bucal, centros de 
atenção Psicossocial-caPS e Núcleos de apoio à Saúde da família – NaSf.
- considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional do Baixo amazonas, ocorrida no dia 07/05/2021 através de reunião 
VirTUal pelo app GooGlE MEET constante em ata;
resolve:
art. 1º aprovar o projeto de implantação do caPS i MoNTE alEGrE, do 
município de MoNTE alEGrE
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém, 07 de maio de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa
Presidente da cirBa e cirT/SUS/9ºcrS/SESPa
Vânia Maria azevedo Portela
Secretária Municipal de Saúde de Santaré

Protocolo: 691740
resoLUÇÃo Nº 004 de 30 de JULHo de 2021
 a comissão intergestores regional do Baixo amazonas, no uso de suas 
atribuições legais e competências regimentais e;
considerando a lei nº 8080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
considerando o decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a lei nº 8080, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências;
considerando a PorTaria N.º 488, de 23 de março de 2020, dispõe 
sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências 
do fundo Nacional de Saúde aos fundos de Saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2020.
considerando PorTaria SaES/MS Nº 237, de 18 de março de 2020, que 
inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para atendimento exclusivo dos pacientes com coVid-19;
rESolVE:
art. 1º.  aprovar a Proposta de Emenda Parlamentar N.º 12566.342000/1210-
02, Secretaria Municipal de Saúde, município de Placas, para aquisição de 
Material Permanente, um veículo para transporte de pacientes (Veículo tipo 
pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, air-Bag p/ os ocupantes da 
cabine, freio c/ (a.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou 
do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SiMPlES rEMoÇÃo), para loco-
moção simples de caráter eletivo de pacientes, para dá suporte aos pacientes 
acometidos de co-morbidades, sequelados, acamados ou acidentados. desti-
nado a Secretaria Municipal de Saúde de Placas. 

Nº da Proposta objeto Valor (r$) 
12566.342000/1210-

02 
a aQUiSiÇÃo dE UM VEÍcUlo dE locoMoÇÃo dE PaciENTES TEM Por oBJETiVo 

aTENdEr a dEMaNda do MUNicÍPio dE PlacaS 235.000,00 

 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa,30 de Julho de 2021. 

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

Vânia Maria azevedo Portela
Secretária Municipal de Saúde de Santarém 

Protocolo: 691756
resoLUÇÃo Nº 001 de 07 de Maio de 2021
 a comissão intergestores regional do Baixo amazonas, no uso de suas 
atribuições legais e competências regimentais e;
 considerando a resolução ciB Nº 186, de 19/10/11, artigo 8º, inciso Xi, 
que define como competência da Comissão Intergestores Regional a apro-
vação de projetos de implantação/expansão das Estratégias de agente co-
munitário de Saúde e Saúde da família/Saúde Bucal, centros de atenção 
Psicossocial-caPS e Núcleos ampliados da atenção Básica-NaSf-aB.
 Considerando a PORTARIA Nº 837 de 09 de Maio de 2014 que redefine 
o arranjo organizacional das Equipes Saúde da família ribeirinha (ESfr) 
e das Equipes de Saúde da família fluviais (ESff) dos municípios da 
amazônia legal e do Pantanal Sul- Mato-Grossense;
 Considerando a PORTARIA Nº 1.229 de 06 de Junho de 2014 que redefine 
os valores de incentivo financeiro mensal de custeio das Equipes de Saúde 
da família ribeirinhas (ESfr), das Equipes de Saúde da família (ESff) e 
das Unidades Básicas de Saúde fluviais (UBS);
 considerando a PorTaria Nº 2.436/GM, de 21 de Setembro de 2017, que 
aprova a Política Nacional de atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS);
 Considerando a importância de ampliar e qualificar o acesso das populações 
ribeirinhas, dispersas e distantes no território brasileiro, às ações e serviços 
da atenção Básica, atendendo as reais necessidades de saúde do usuário;
 considerando o Parecer Técnico favorável do departamento da atenção 
Básica do 9º crS-SESPa para a readequação da Equipe Saúde da família 
ribeirinha –Unidade Básica de Saúde do aibi, com ampliação de microsco-
pistas e técnicos em enfermagem.
 considerando ainda, a deliberação consensual da comissão intergesto-
res regional da região do Baixo amazonas, em reunião ordinária ocorrida 
em 07/05/2021, constante em ata.
rESolVE:
art. 1º-aprovar a readequação da Equipe Saúde da família ribeiri-
nha com Saúde Bucal- Modalidade i, vinculada à Unidade Básica de Saúde 
do aibi-cNES: 6282571 para mais 10(dez) microscopistas e 03(três) téc-
nicos em enfermagem do município de faro-Pa.
 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 07 de Maio de 2021. 

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

Vânia Maria azevedo Portela
Secretária Municipal de Saúde de Santarém

 

Protocolo: 691762
resoLUÇÃo Nº 002 de 07 de Maio de 2021
 a comissão intergestores regional do Baixo amazonas, no uso de suas 
atribuições legais e competências regimentais e;
 considerando a resolução ciB Nº 186, de 19/10/11, artigo 8º, inciso Xi, 
que define como competência da Comissão Intergestores Regional a apro-
vação de projetos de implantação/expansão das Estratégias de agente co-
munitário de Saúde e Saúde da família/Saúde Bucal, centros de atenção 
Psicossocial-caPS e Núcleos ampliados da atenção Básica-NaSf-aB.
 Considerando a PORTARIA Nº 837 de 09 de Maio de 2014 que redefine 
o arranjo organizacional das Equipes Saúde da família ribeirinha (ESfr) 
e das Equipes de Saúde da família fluviais (ESff) dos municípios da 
amazônia legal e do Pantanal Sul- Mato-Grossense;
 Considerando a PORTARIA Nº 1.229 de 06 de Junho de 2014 que redefine 
os valores de incentivo financeiro mensal de custeio das Equipes de Saúde 
da família ribeirinhas (ESfr), das Equipes de Saúde da família (ESff) e 
das Unidades Básicas de Saúde fluviais (UBS);
 considerando a PorTaria Nº 2.436/GM, de 21 de Setembro de 2017, 
que aprova a Política Nacional de atenção Básica, estabelecendo a revisão 
de diretrizes para a organização da atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS);
 Considerando a importância de ampliar e qualificar o acesso das populações 
ribeirinhas, dispersas e distantes no território brasileiro, às ações e serviços 
da atenção Básica, atendendo as reais necessidades de saúde do usuário;
 considerando o Parecer Técnico favorável do departamento da atenção 
Básica do 9º crS-SESPa para a mudança de tipologia da Equipe Saúde 
da família para Equipe Saúde da família ribeirinha da Unidade Básica de 
Saúde aida costa Barbosa.
 considerando ainda, a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional da região do Baixo amazonas, em reunião ordinária ocorrida 
em 07/05/2021, constante em ata.
rESolVE:
art. 1º- aprovar a mudança de tipologia da Equipe Saúde da família para 
Equipe Saúde da família ribeirinha, vinculada ao cNES: 2331640 da Uni-
dade de referência aida costa Barbosa do município de faro-Pa, mais 
equipe ampliada (01 Enfermeiro, 01 assistente Social, 11 Técnicos em En-
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fermagem, 12 microscopistas e 01 Técnico em Saúde Bucal), 04(quatro) 
embarcações de pequeno porte e 03(três) Unidades de apoio (satélites).
 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 07 de Maio de 2021. 

aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de Saúde

Presidente da cirBaT
 

Vânia Maria azevedo Portela
Secretária Municipal de Saúde de Santarém

 

Protocolo: 691769

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

..

diÁria
.

Portaria Nº 54 de 12 de aGosto de 2021
o (a) ordENador ( a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado/Obtendo Capacitação Profissional.
com objetivo ParTiciPar do cUrSo dE GErENcia E fiScaliZaÇÃo  dE 
coNTraToS, Na EScola dE GoVErNo.
destino: MaraBá/BElEM
Período: 29/08/2021 a 04/09/2021
N° de diárias: 6,5 (diária e meia) 

NoME carGo  MaTricUla
WEVErToN GUTEMBErGUE araUJo liMa aGENTE dE arTES PraTicaS 57209274/1

  ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 691752

Portaria Nº 53 de 12 de aGosto de 2021
o (a) ordENador ( a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado/Obtendo Capacitação Profissional.
com objetivo participar do curso de licitação e contratos, na Escola de Governo .
destino: MaraBá/BElEM
Período: 22/08/2021 a 28/08/2021
N° de diárias: 6,5 (diária e meia) 

NoME carGo  MaTricUla
alex Santos da Silva aGENTE administrativo 57209582/2

  ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 691729

Portaria Nº 52 de 12 de aGosto de 2021
o (a) ordENador ( a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado/Obtendo Capacitação Profissional.
com objetivo ParTiciPar do cUrSo dE liciTaÇÃo E coNTraToS Na 
EScola dE GoVErNo.
destino: MaraBá/BElEM
Período: 22/08/2021 a 28/08/2021
N° de diárias: 6,5 (diária e meia) 

NoME carGo  MaTricUla
NilMa criSTiNa caMPElo SaNcHES aGENTE adMiNiSTraTiVo 54194051/1

  ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 691779

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria nº 404 de 12 de agosto de 2021
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 16 a 20.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara.
objetivo: realizar supervisão em salas de vacina e redes de frio na zona ur-
bana e zona rural, monitorar e avaliar os sistemas de informação SiES, Si
-PNI, SEVEP-DDA e Semana Epidemiológica, e orientar as equipes quanto 
a importância da notificação de agravos tendo em vista os EAPV (Eventos 
Adversos Pós-Vacinação).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 691671

*republicada por ter saído incorreta no doe Nº 34.668/12.08.2021*
Portaria nº 400 de 11 de agosto de 2021
Nome: ismaene Marciano reis.
cargo: diretora da doca/12ºcrS.
Matrícula/Siape: 59192993-3.
cPf: 783.951.942-34.
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 15 a 21.08.2021.
Nº de diárias: 6,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém-Pa.
objetivo: tratar de assuntos diversos das ações da divisão de organização, 
controle e avaliação (doca) junto ao Nível central.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 691653
Portaria nº 403 de 12 de agosto de 2021.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Período: 16 a 20.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: cumaru do Norte e Santa Maria das Barreiras.
objetivo: realizar levantamento de áreas contaminadas por ddT em par-
ceria com a equipe da fundação Nacional de Saúde nos municípios.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 691669
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 017/2021
coNTraTo 17/2021 – ProcESSo Nº 2021/845884 – 13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: ilaNa MoNiQUE do Socorro dE MoraES carVa-
lHo (5913132-1).
oBJETo do coNTraTo: fornecimento de PaSSaGENS flUViaiS para o 
trajeto oEiraS do Pará/BElÉM/oEiraS do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS
Portaria de desiGNaÇÃo Nº 018/2021
coNTraTo 18/2021 - ProcESSo Nº 2021/772093 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: SHirlE PoNTES dE frEiTaS, Matricula nº 5948119-1.
oBJETo do coNTraTo: Transporte de Paciente.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 691424
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 17/2021 – Processo Nº 2021/845884 
– 13ºcrs/sesPa
ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 57/2021 – 13º crS.
oBJETo: fornecimento de PaSSaGENS flUViaiS para o trajeto oEiraS 
do Pará/BElÉM/oEiraS do Pará.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: r.N.M. BarBoSa coMÉrcio E NaVEGaÇÃo EirEli - EPP 
(cNPJ/Nf nº 10.617.031/0001-40).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 12/08/2021 à 12/09/2021.
Valor ESTiMado: r$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais).
aSSiNaTUra: 12/08/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908290, fonte de recursos: 0103000000, Elemento de despesa: 339033.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS
EXTraTo do coNTraTo 18/20201 - ProcESSo Nº 2021/772093 
-13ºcrS/SESPa
ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 48/2021 – 13ºcrS.
oBJETo: Transporte de Paciente.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: PraTiQUE TraNSPorTES dE UrGENcia E EMErGENcia 
EirEli - EPP (cNPJ/Nf n° 21.458.346/0001-08).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 12/08/2021 à 12/09/2021.
Valor ESTiMado: r$ 17.500,00 (dezessete mil e Quinhentos reais).
aSSiNaTUra: 12/08/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908288, fonte de recursos: 0103000000, Elemento de despesa: 339033.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 691426
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..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 57/13ºcrs/2021
ato decLaratÓrio
Processo nº 2021/845884
a diretoria administrativa e financeira do 13º centro regional de Saúde, 
na pessoa de seu titular, comunica a contratação do serviço de forne-
cimento de Passagem fluvial para o trajeto oEiraS/BElÉM/oEiraS, por 
meio de dispensa de licitação, em com fundamento no art. 24, inciso ii, 
da lei federal nº 8.666/93, razão pela qual se encaminham os autos para 
deliberação superior e ratificação de acordo com o Art. 26, da Lei Fede-
ral nº 8.666/93, para atender as necessidades da divisão de organização 
controle e avaliação-doca/13ºcrS, através da empresa: r.N.M. BarBo-
Sa coMÉrcio E NaVEGaÇÃo - EPP (cNPJ/Nf n° 10.617.031/0001-40) no 
valor de r$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte) reais.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 908290, Natureza de despesa: 3390-
33, fonte: 0103000000.
cametá (Pa), 12 de agosto de 2021.
aNTÔNio fariaS XaViEr NETo
diretoria administrativa e financeira/13º crS

Protocolo: 691428
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ato de ratiFicaÇÃo
dispensa nº 57/2021
Processo nº 2021/845884
O Diretor do 13º Centro Regional de Saúde RATIFICA o Ato Declaratório 
da diretoria administrativa e financeira de diSPENSa dE liciTaÇÃo, para 
contratação do serviço de fornecimento de Passagem fluvial para o trajeto 
oEiraS/BElÉM/oEiraS, com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei fe-
deral nº 8.666/93, lei federal nº 13.979/2020 e lei Estadual nº 800/2020 
de acordo com a justificativa apresentada, para atender as necessidades 
da divisão de organização controle e avaliação-doca/13ºcrS.
cametá (Pa), 12 de agosto de 2021.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
diretor do 13º crS

Protocolo: 691429
..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
7º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 105/2017-HoL
data assinatura:06/08/2021
Processo nº: 2020/314993
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 07/08/2021 a 06/08/2022
Valor Total do aditivo: de r$ 727.197,00 (setecentos e vinte e sete mil 
cento e noventa e sete reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado BioMEdiTEcH coMÉrcio E SErViÇoS EM EQUiPaMENToS 
MÉdicoS lTda ME
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 691272
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 036/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 03/08/2021
Empresa contratada: MacoM iNSTrUMENTal cirÚrGico iNdÚSTria lTda
Valor Total: r$ 66.650,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e cinqüenta reais)
Objeto: aquisição de Sistema com craniótomo e aparelho e brocagem em 
Neurocirurgia
fundamento legal: art. 24, inciso ii da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/250740
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8289 ElEMENTo dE dESPESa: 
4490.52 / foNTE: 0103/0301/0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 691766
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 036/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 036/2021, em 
favor da empresa, MacoM iNSTrUMENTal
CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA, aquisição de contraste radiológico azul pa-
tente, no valor total de r$ 66.650,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e 
cinqüenta reais), com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. 
Processo nº 2021/250740
Belém, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 691768

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021
Processo nº 2020/683219
objeto: aquisição de insumos para cirúrgia Torácica
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
MEd carE SolUTioN diSTriBUiÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉdicoS HoS-
PiTalarES lTda: r$ 8.490,00
Valor Total da licitação: r$ 8.490,00
Belém, 06 de agosto de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 691410
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 560/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 21 a 30/07/2021, da ser-
vidora alESSaNdra QUiNTo BENTES, Médico, matrícula nº 5865034/2, 
Superintendente do instituto central- Sic.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/791169 de 20/07/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora MarciaNa alVES dE aNdradE, Técnico de ad-
ministração e finanças (administrador), matrícula nº 5569567/11, per-
tencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol para responder pela Superin-
tendência do instituto central- Sic, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 691708
Portaria Nº 561/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 21 a 30/07/2021, da ser-
vidora alESSaNdra QUiNTo BENTES, Médico, matrícula nº 5865034/3, 
Superintendente do instituto central- Sic.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/791169 de 20/07/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora MarciaNa alVES dE aNdradE, Técnico de ad-
ministração e finanças (administrador), matrícula nº 5569567/11, per-
tencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol para responder pela Superin-
tendência do instituto central- Sic, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 691710
Portaria Nº 562/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 02 a 31/08/2021, da ser-
vidora alESSaNdra QUiNTo BENTES, Médico, matrícula nº 5865034/2, 
Superintendente do instituto central- Sic.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/791169 de 20/07/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora MarciaNa alVES dE aNdradE, Técnico de ad-
ministração e finanças (administrador), matrícula nº 5569567/11, per-
tencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol para responder pela Superin-
tendência do instituto central- Sic, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 691711
Portaria Nº 563/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 02 a 31/08/2021, da ser-
vidora alESSaNdra QUiNTo BENTES, Médico, matrícula nº 5865034/3, 
Superintendente do instituto central- Sic.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/791169 de 20/07/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora MarciaNa alVES dE aNdradE, Técnico de ad-
ministração e finanças (administrador), matrícula nº 5569567/11, per-
tencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol para responder pela Superin-
tendência do instituto central- Sic, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 691714
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Portaria Nº 564/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 19 a 30/07/2021, da ser-
vidora clEidE alVES ViaNa, Enfermeiro, matrícula n° 5425662/2, chefe 
da divisão de lavanderia.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/662492 de 20/06/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora ETElY do Socorro da SilVa MiraNda, Enfer-
meiro, matrícula nº 57195688/5, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do HOL para responder pela Chefia da Divisão de Lavanderia, em razão da 
ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 691764
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2021/523736
Valor: r$ 1.316,33
Justificativa: o valor de R$ 1.316,33 (um mil, trezentos e dezesseis reais 
e trinta e três centavos), referente Verbas retroativas de abono de Perma-
nência do servidor JoSÉ carloS BaTiSTa dE oliVEira, como reconheci-
mento de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691416
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/524740
Valor: r$ 723,45
Justificativa: o valor de R$ 723,45 (setecentos e vinte e três reais e qua-
renta e cinco centavos), referente Verbas retroativas de abono de Perma-
nência do servidor raiMUNdo NoNaTo dE liMa, como reconhecimento 
de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691433
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/559859
Valor: r$ 13.878,02
Justificativa: o valor de R$ 13.878,02 (treze mil, oitocentos e setenta e oito 
reais e dois centavos), referente Verbas retroativas de abono de Perma-
nência da servidora Márcia doriaNE N. dE oliVEira como reconheci-
mento de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691427
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/515815
Valor: r$ 1.135,54
Justificativa: o valor de R$ 1.135,54 (um mil, cento e trinta e cinco reais 
e cinqüenta e quatro centavos), referente Verbas retroativas de abono de 
Permanência da servidora Maria HElENa caMPoS dE carValHo, como 
reconhecimento de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691418
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/514608
Valor: r$ 501,91
Justificativa: o valor de R$ 501,91 (quinhentos e um reais e noventa e 
um centavos), referente Verbas retroativas de abono de Permanência da 
servidora MariaNa SENa SaNToS, como reconhecimento de despesa de 
Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691421
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/528880
Valor: r$ 178,28
Justificativa: o valor de R$ 178,28 (cento e setenta e oito reais e vinte 
oito centavos), referente Verbas retroativas de abono de Permanência da 
servidora dEUSEliNa do Socorro doS SaNToS como reconhecimento 
de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691431

recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/524494
Valor: r$ 1.350,20
Justificativa: o valor de R$ 1.350,20 (um mil, trezentos e cinqüenta reais e 
vinte centavos), referente Verbas retroativas de abono de Permanência da 
servidora TErEZa BaTiSTa dE SoUZa, como reconhecimento de despesa 
de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691493
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/525824
Valor: r$ 868,32
Justificativa: o valor de R$ 868,32 (oitocentos e sessenta e oito reais e 
trinta e dois centavos), referente Verbas retroativas de abono de Perma-
nência da servidora Maria dE loUrdES MarTiNS, como reconhecimento 
de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691508
recoNHeciMeNto de desPesa
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/42270
Valor: r$ 5.115,16
Justificativa: o valor de R$ 4.616,20 (quatro mil, seiscentos e dezesseis 
reais e vinte centavos), em dEa, referente Verbas retroativas de abono 
de Permanência como reconhecimento de despesa de Exercício anterior/
dEa e r$ 498,90 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), 
como despesa do exercício de 2021 para a servidora MarcEliNa doS aN-
JoS SilVa BaraTa, conforme descriminado abaixo.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 4.616,20
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.11. fonte: 0103. r$ 498,90
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691483
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/527977
Valor: r$ 501,91
Justificativa: o valor de R$ 501,01 (oitocentos quinhentos e um reais e 
um centavos), referente Verbas retroativas de abono de Permanência da 
servidora Maria EdiTE fElÍcio fEliX, como reconhecimento de despesa 
de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691515
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/532243
Valor: r$ 618,18
Justificativa: o valor de R$ 618,18 (seiscentos e dezoito reais e dezoito 
centavos), referente Verbas retroativas de abono de Permanência da ser-
vidora EliSaBEl laVarEda do NaSciMENTo, como reconhecimento de 
despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691525
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/553947
Valor: r$ 1.598,51
Justificativa: o valor de R$ 1.598,51 (um mil, quinhentos e noventa e oito 
reais e cinqüenta e um centavos), referente Verbas retroativas de abono 
de Permanência da servidora aNa dE fáTiMa GoNÇalVES PaNToJa, como 
reconhecimento de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691541
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/554268
Valor: r$ 333,87
Justificativa: o valor de R$ 333,87 (trezentos e trinta e três reais e oitenta 
e sete centavos), referente Verbas retroativas de abono de Permanência 
da servidora Maria da SolidadE BaZÍlio dE araÚJo, como reconheci-
mento de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691566
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/554703
Valor: r$ 1.539,61
Justificativa: o valor de R$ 1.539,61 (um mil, quinhentos e trinta e nove 
reais e sessenta e um centavos), referente Verbas retroativas de abono 
de Permanência da servidora Maria do PErPETUo Socorro cardoZo 
PiNTo, como reconhecimento de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691572
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recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/512720
Valor: r$ 430,21
Justificativa: o valor de R$ 430,21 (quatrocentos e trinta reais e vinte e 
um centavos), referente Verbas retroativas de abono de Permanência da 
servidora ErMÍNia liMa raMoS, como reconhecimento de despesa de 
Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691545
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/524933
Valor: r$ 1.254,43
Justificativa: o valor de R$ 1.254,43 (um mil, duzentos e cinqüenta e qua-
tro reais e quarenta e três centavos), referente Verbas retroativas de abo-
no de Permanência da servidora lia da coSTa affoNSo, como reconhe-
cimento de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 691551
Portaria Nº 581/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 01 a 15/07/2021, da 
servidora roBErTa MarTiNS PiNTo da coSTa, Médico, matrícula nº 
57174908/1, Chefe da Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos – CCPO.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/697376 de 28/06/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora aNa caroliNa aZEVEdo GoNÇalVES, Médico, 
matrícula nº 5890448/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol 
para responder pela Chefia da Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos – 
ccPo, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 691771
Portaria Nº 580/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 01 a 15/07/2021, do servi-
dor aUGUSTo cESar da coSTa SalES, Médico, matrícula n° 57174172/3, 
chefe da divisão de cirurgia Torácica.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/688708 de 25/06/2021.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor aNToNio BoMfiM Marcal aVErTaNo rocHa, Mé-
dico, matrícula nº 57227231/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do 
HOL para responder pela Chefia da Divisão de Cirurgia Torácica, em razão 
da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 691770
Portaria Nº 582/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021, 
do servidor TiaGo raMoS aZEVEdo, Procurador fundacional, matrícula nº 
7001230/1, coordenador chefe da Procuradoria Jurídica.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/738598 de 06/07/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora SiMoNE doS PaSSoS coSTEira, Procurador au-
tárquico, matrícula nº 5902817/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol para responder pela coordenação da Procuradoria Jurídica, em 
razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 691784
Portaria Nº 566/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram
conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contido no processo nº 2020/924538 de 09/11/2020.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 09/11/2020, a servidora cErENa ParK 
HaN BiTTENcoUrT, Médico, matrícula nº 5955448/1, lotada no c.T.i, ad-
mitida sob o regime o regime das leis complementares 007/91 e 77/2011 
Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 691789

..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 675/2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
considerando os termos da Portaria 618/2021 - cPad/PrES/fScMP, de 
20 de julho de 2021, publicada no doE nº 34.645, de 21 de julho de 2021, 
que instaurou o Processo de Sindicância investigativa nº 2020/639503;
considerando os termos do Memorando Nº152/2021- cPad/PrES/fS-
cMP, que trata de solicitação de prorrogação dos prazos.
rESolVE:
i - Prorrogar, com fulcro no art. 105, § 3º da lei nº 8.972/2020, por mais 
15 (quinze) dias, a contar 11/08/2021, o prazo para a conclusão dos tra-
balhos da Sindicância investigativa nº 2020/639503 ;
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém,10 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 691721
Portaria Nº 679/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/806304
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula nº 
5468264/3, coordenador do almoxarifado, telefone: (91) 4009-2371, 
E-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de 
fiscal do contrato nº 118/2021, oriundo do adESÃo a aTa dE rP Nº 
111/2021 DO PREGÃO SRP Nº 113/2020/FPEHCGV, firmados pela FUNDA-
ÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fScMP e a 
empresa i f S NaSciMENTo & cia lTda EPP, cNPJ nº 63.872.493/0001-
70, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo E lUVaS.
ii- dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Enfermeira, matrícula nº 
54195751/1, Telefone: (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Belém/Pa, 11 de agosto de 2021.
  BrUNo MENdEScarMoNa
 PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 691422
.

errata
.

errata
Portaria Nº 656/2021 – caPe/GP/FscMPa, PUBLicada No 
doe Nº 34.664 de 10/08/2021. referente as ferias do (a) servidor 
(a) raQUEl rEGo da iGrEJa, Técnico de Enfermagem, Matrícula Nº 
5849950/2/1, lotado (a) na coordenação de Nutrição – cNUT.
oNde se LÊ: carGo: assessora;
Leia-se: carGo: TÉcNico dE ENfErMaGEM.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 10 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 691611
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 050/2021-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, no dia 
26/08/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE SErViÇo MÉdico dE cirUr-
Gia ofTalMolÓGica Para rETiNoPaTia da PrEMaTUridadE” para fS-
CMP, conforme especificações e quantidades constantes doTermo de Refe-
rência - anexo i do 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
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 691522
PreGÃo eLetrÔNico N° 049/2021-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 fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
25/08/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS” para FSCMP, conforme especifi-
cações e quantidades constantes doTermo de referência - anexo i do 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
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 691477
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PreGÃo eLetrÔNico N° 051/2021-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 irárealizar o certame licitatório, em referência, no dia 27/08/2021 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: “aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: Solda oU 
lÂMiNa Para coNEXÃo ESTÉril coM EQUiPaMENToS EM coModa-
TO” para FSCMP, conforme especificações e quantidades constantes doTer-
mo de referência - anexo i do 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
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 691900
.

FÉrias
.

Portaria Nº 676 /2021-GaPe/GP/FscMP
o  P r E S i d E N T E  d a  f U N d a Ç Ã o  c a S a  d E  M i S E r i c Ó r -
dia do Pará, no uso de suas
a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s ,  q u e  l h e  s ã o  c o n f e r i d a s  p e l o  d e c r e -
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r  E  S  o  l  V  E :  c o N c E d E r ,  f é r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o  a r t i -
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de aGoSTo/2021.

SErVidor MaTrÍcUla carGo EXErc PErÍodo

claUdiNE SarMaNHo fErrEira 5859336/4 assessor 2020 02/08/2021 
a 16/08/2021

rEGiNa MErcEdES SENa dE carValHo 5326753/4 ag. de artes Praticas 2019 16/08/2021 
a 30/08/2021

aNGEla SaVia doS aNJoS fariaS cardoSo 5854377/2 Enfermeiro - obstetrícia 2019 16/08/2021 
a 30/08/2021

aNGEla SaVia doS aNJoS fariaS cardoSo 5854377/3 Enfermeiro - clíni-
ca Médica 2019 16/08/2021 

a 30/08/2021
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 12 de agosto de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 691608
Portaria Nº 672 /2021-GaPe/GP/FscMP
o  P r E S i d E N T E  d a  f U N d a Ç Ã o  c a S a  d E  M i S E r i c Ó r -
dia do Pará, no uso de suas
a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s ,  q u e  l h e  s ã o  c o n f e r i d a s  p e l o  d e c r e -
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r  E  S  o  l  V  E :  c o N c E d E r ,  f é r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o  a r t i -
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de SETEMBro/2021.

SErVidor MaTrÍcUla carGo EXErc PErÍodo

aBElardiNa Maria MoUra MENdES 5148383/3 ag. de Saude 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

adElSoN da SilVa aNdradE 54191423/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

adriEllE PriScilla SoUZa lira 5955129/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

afoNSo MaNoEl GUiMaraES SiMoES 5171580/1 ag. de Serv. operacionais 2019 27/09/2021 
a 26/10/2021

alaiS fiGUEirEdo PaMPloNa 5855268/4 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

alaN JorGE SoarES aZEVEdo 57174430/1 ag. de artes Praticas 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

aldalENa rodriGUES MoraES 54181796/5 Técnico de Enfermagem 2019 03/09/2021 
a 02/10/2021

alESSaNdra dE la rocQUE BarroS oliVE 5955450/2 Gerente 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

alESSaNdra TaVarES da SilVa 5889529/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 30/09/2021

aMErica Maria QUEiroZ 5955314/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNa cElia MEirElES SoarES 2009242/4 Médico Ginecologista e obstetr 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNa claUdia MacHado MoNTEiro 57192721/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNa claUdia MElo da SilVa dE oliVEira 5917725/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

aNa Hilda aMoriM dE carValHo 54180348/2 Médico Pediatra 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

aNa JUlia crEao fErNaNdES fErNaNdEZ 57173310/2 Médico Pediatra 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNa lUcia carValHo alVES 57193109/1 assistente administrativo 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNa lUcia da SilVa BriTo 5090660/3 assistente Social 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNa Marcia fariaS SErrao 54189245/1 assistente Social 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

aNa Maria PErEira dE JESUS 5173418/1 ag. de Saude 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

aNa Maria SilVa dE oliVEira 5856183/2 Técnico Em Patologia clinica 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

aNa racHEl SaNToS NoGUEira 57192702/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNdrE lUiZ BaTiSTa da SilVa 57174005/3 Médico Endoscopista 2019 16/09/2021 
a 30/09/2021

aNdrEa Maria da SilVa lUZ 57196553/1 Enfermeiro - obstetrícia 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNdrEa rEGiNa doS SaNToS SodrE 57174911/1 ag. de artes Praticas 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNdrEia do carMo GoMES da SilVa 57190724/1 fisioterapeuta 2019 16/09/2021 
a 30/09/2021

aNdrEZa criSTiNa SoUZa doS SaNToS 57194607/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

aNGEla Maria MENdES dE liMa PriaNTE 5144663/2 Médico Ginecologista e obstetr 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

aNGEla Maria oliVEira riBEiro 57193100/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNNa claUdia doS SaNToS BarroS BaETa 57193145/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNNa PaUla Garcia fErrEira 8000513/2 Gerente 2020 16/09/2021 
a 30/09/2021

aNNE MarGarETH caMPoS E SilVa 5446775/4 Enfermeiro - obstetrícia 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

aNToNia cElia doS aNJoS coSTa 57193086/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

aNToNia Sa dE aMoriM coElHo 57196180/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNToNio fErNaNdo PiNHEiro da coSTa 593168/1 datilografo 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

aNToNio MarcoS SoUSa dE liMa 54190527/1 farmacêutico 2018 16/09/2021 
a 15/10/2021

aNToNio MarcoS SoUSa dE liMa 54190527/2 farmacêutico 2018 17/09/2021 
a 16/10/2021

aracEli Maria falcao PErEira 54181706/2 Médico - anestesiologista 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

aUrElio MiraNda BaTiSTa 55588898/1 Motorista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

aUXiliadora PaNToJa fErrEira dE VilHE 5854385/2 Enfermeiro - Neonatologia 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

BElMira aMoriM do aMaral 5175810/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

BrENda acaTaUaSSU fErri 5910587/3 Médico Pediatra 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

BrUNa da cUNHa GHaMMacHi 5911478/1 Médico S/ Especialidade 2018 16/09/2021 
a 15/10/2021

caETaNo alUiZio caSSiaNo 5175119/5 Médico - radiologista 2020 01/09/2021 
a 20/09/2021

caMila fErNaNda carNEiro oliVEira 5955255/1 fisioterapeuta 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

cariNa afoNSo dE NoVoa da crUZ 57188795/1 Médico clinica Médica 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

carliNHo SilVa doS SaNToS 57174344/1 ag. de artes Praticas 2019 17/09/2021 
a 16/10/2021

carloS aNToNio GoMES TaVarES 5468264/3 assistente administrativo 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

carMEM lEoNor GoNcalVES ModESTo 57192710/1 assistente administrativo 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

caroliNa NaSciMENTo dE oliVEira 57199411/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

caroliNE fraNco fErrEira dE alENcar 5955636/1 Enfermeiro - Generalista 2020 27/09/2021 
a 26/10/2021

caroliNE SaraiVa fariaS 80846204/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

cElY TEiXEira PaiVa 57197903/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

claUdia BarroS oHaSHi 57195848/1 Médico - reumatoliga 2020 01/09/2021 
a 15/09/2021

clEa MEirElES dE MacEdo 57197397/1 assistente Social 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

clEBSoN fErNaNdES fEliPE da SilVa 57198079/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

coNSTaNTiNa aUGUSTa MiraNda NaSciME 5174899/1 assistente Tecnico 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021
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criS PirES SaNTa crUZ 5895442/4 Técnico de Enfermagem 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

criSTiaNa aMElia carValHo dE oliVEira 57192959/1 Técnico de radiologia 2021 01/09/2021 
a 20/09/2021

criSToVao PErEira dE MoraES 54189422/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

daNiEl MaGNo cHaroNE 97571507/2 Médico Ginecologista e obstetr 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

daNiEla arEdE coElHo 5895692/1 Psicologo 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

daNiEllE coNcEicao MESQUiTa doS SaNT 57198070/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

daNiEllY do ValE PErEira 5918688/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

daNillE liMa da SilVa SUZUKi 5820367/4 Médico - Terapia intensiva Ped 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

darcilENE PErEira da SilVa SoUZa 5949489/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

dario doUGlaS fErrEira QUEiroZ 57174914/1 ag. de artes Praticas 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

daYSEaNE dE SoUZa diaS 57193859/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

dEBora doS rEiS SilVa doS SaNToS 5326508/2 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

dEBora doS SaNToS craVo 57174897/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

dEUZaNira da coNcEicao doS SaNToS riB 57174438/1 ag. de artes Praticas 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

dilariMar fErNaNdES dE oliVEira liMa 57195690/1 ag. de artes Praticas 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

dioGo da coSTa rodriGUES 5950881/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 30/09/2021

dUlciNEa do Socorro SilVa VEloSo 5175089/2 assistente Social 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

dUlciNEa do Socorro SilVa VEloSo 5175089/1 assistente Social 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

EdiclEUMa PaES MaciEl alVES 54191411/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

EdNa Maria dE aNdradE 54192321/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

EdNilZa PErEira fErrEira 5923259/2 assistente administrativo 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

ElaiNE criSTiNa doS SaNToS carNEiro 54189380/1 ag. de artes Praticas 2019 18/09/2021 
a 17/10/2021

ElaNE TorrES cUNHa 57192688/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

ElcilENE PiNHEiro GoMES 57201613/1 Enfermeiro - Neonatologia 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

EliaNE BarBoSa do NaSciMENTo 5900958/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

EliaNGEla MarQUES MoNTEiro 57198065/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

EliaS do Socorro SaNToS 5172454/1 ag. de Serv. Gerais 2019 19/09/2021 
a 18/10/2021

EliETE dE faTiMa iNcaUa ESSaSHiKa 54180350/2 Médico Pediatra 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

EliSaBETH SaNToS da coSTa BriGlia 5820227/2 Técnico de Enfermagem 2019 02/09/2021 
a 01/10/2021

EliZaBETH SErrao ValENTE 5843995/3 Médico Ginecologista e obstetr 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

ElKE Marla diaS dE SoUZa 57197988/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

ElZa TriNdadE 5824117/3 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

ElZira Maria forMiGoSa da SilVa MaNES 5302269/2 assistente Social 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

EMEliE KoUrY SaBBa 54189344/2 Médico clinica Médica 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

Erica PrESTE SaNTaNa 57198338/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Erica SoUZa rodriGUES 5949559/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

EriKa BaPTiSTa lUiZ BadaraNE 57202317/2 Médico otorrinolaringologista 2019 01/09/2021 
a 15/09/2021

EriKa criSTiNa da SilVa caValcaNTE 5813417/2 Médico Ginecologista e obstetr 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

EriKa criSTiNa da SilVa caValcaNTE 5813417/3 Médico Ginecologista e obstetr 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

EriKa dE NaZarETH TElES da rocHa 57198015/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

EUZilENE SUMaia dE aNdradE SilVa 54184619/2 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

EValdo loPES MoNTEiro 57193776/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

EVaNildo lEMoS dE carValHo 57195703/1 ag. de artes Praticas 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

EVErToN cUNHa NEri 5937928/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 30/09/2021

faBricio liMa dE alMEida 5889527/1 assistente de informatica 2019 16/09/2021 
a 30/09/2021

faTiMa do Socorro doS SaNToS 57193543/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

fraNcY MarY da SilVa caMara 5923170/2 Técnico de Enfermagem 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

GilcilENE HElENa liSBoa da SilVa 57175895/1 Técnico De Laboratório 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE 54184212/4 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

GracilENE caVallEro BEZErra da SilVa 54195244/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

HaMilToN MoraES cardoSo 57217377/1 Médico clinica Médica 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Haroldo fUrTado VEloSo 55586235/2 admin c/Especialidade 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

HElENa claUdia laMEira da SilVa GoMES 57175709/1 ag. de artes Praticas 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

iraMilSoN coSTa fiGUEirEdo 57198021/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

irlaNir dE JESUS aMoriM dE SoUSa 5274214/3 Técnico de Enfermagem 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

iSaiaS BiaNor diNiZ loPES 57194662/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

iVNa lUcia SiQUEira SaliBa rEalE 5920546/2 Médico Pediatra 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

iVoNildES SilVa PicaNco 54184083/2 Enfermeiro - Generalista 2019 18/09/2021 
a 17/10/2021

iZiS rEGiNa SilVa dE liMa 55589764/2 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

JacirEMa Graca da GaMa 5106915/1 ag. de artes Praticas 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

JacirEMa iPiraNGa loPES 57174448/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

JaNaiNa raMoS rUfiNo 57207908/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

JaQUEliNE aBdoN YaZBEK 5290384/4 Técnico De Laboratório 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

JEaN JorGE da SilVa fErrEira 57197902/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

JoaNa BraGa dE SoUZa 5172233/1 ag. de Serv. Gerais 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

JoaNa fErNaNdES raMoS 57199087/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Joao MiGUEl BaPTiSTa GUErrEiro 54192691/2 Psicologo 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

JorcilENE alMEida ValENTE 57197216/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

KaMila PiNHEiro da SilVa PErEira 57195693/1 Enfermeiro - Generalista 2020 03/09/2021 
a 02/10/2021

KaTHia SUElY GaYoSo da coSTa 54195260/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

KaTia cilENE dE SoUZa 5637791/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

KaTia cilENE liSBoa fariaS 54194885/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

KaTSoN carValHo araUJo 54180835/3 Médico - Gastro cirurgia 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

KEilla MorEira da SilVa 57193732/1 Técnico de Enfermagem 2019 18/09/2021 
a 17/10/2021

KEiTTY PorTUGal da coSTa 57194260/1 assistente administrativo 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

KEllYS criSTiNa GoNcalVES MaGalHaES 55586630/4 Técnico de Enfermagem 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

lilia criSTiNa JaiME GodiNHo 3263568/3 Psicologo 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

lorENa carValHo SaNTaNa 5952067/1 Terapeuta ocupacional 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021
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lUaNa do carMo da SilVa PErEira 57194924/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

lUciaNa cEllY MoTa MarTiNS 5854458/3 Enfermeiro - Generalista 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

lUciaNa flaVia dE MacEdo loPES 57201166/1 Médico Pediatra 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

lUciaNE lEao dE oliVEira MoraES 5949577/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

lUciaNE MaciEl PalHETa oliVEira 57193697/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

lUciValdo dE SoUZa fErNaNdES 5171679/1 ag. de Serv. Gerais 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

lUiZ aNToNio loBaTo da SilVa 57195785/3 Enfermeiro - Generalista 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

lUiZ carloS cardoSo alVarES 5173809/1 ag. de Serv. operacionais 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

lUiZa alMEida dE frEiTaS 54189284/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

MadEli carMo dE liMa 57234380/1 ag. de artes Praticas 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

MaiSa aMBE caSTro 57192658/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

MaNoEl EdUardo aMoraS GoNcalVES 5255627/3 Médico cirurgião Pediátrico 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

MaNoEl JaiME caSTro PaVao JUNior 5925187/3 Médico Pediatra 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

MarciaNY loPES PErEira 57195123/1 ag. de artes Praticas 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

MarGarida PErEira XaViEr 57175953/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Maria aNGElica fEiToSa caMacHo 55590219/2 Técnico de Enfermagem 2019 18/09/2021 
a 17/10/2021

Maria cEliNa BorGES MaciEl 3223183/2 Médico - Neonatologia 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

Maria da Graca SErra MENdES 761850/2 Médico - Medicina do Trabalho 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

Maria dE loUrdES MENEZES ViEira 5105420/3 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Maria dE NaZarE fariaS doS SaNToS 57194263/1 Técnico de radiologia 2020 01/09/2021 
a 20/09/2021

Maria do NaSciMENTo MarTiNS aBrEU 57199149/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

Maria do roSario carValHo doS SaNToS 5253497/6 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Maria GraZiElla iMBElloNi fariaS dE fra 57201840/1 Enfermeiro - Neonatologia 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Maria iZaBEl oliVEira coElHo 57197882/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Maria JaNETE SaNToS doS SaNToS 5955091/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

Maria lUZia dE MaToS 54189286/3 assistente Social 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Maria MariETE aMador TriNdadE 5171857/1 ag. de Saude 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Maria MoUra rodriGUES 57194765/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Maria NadEJE SoUSa cUNHa 80845659/1 ag. de artes Praticas 2020 01/09/2021 
a 15/09/2021

Maria Nadir BorGES fariaS 57197506/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

Maria SilVia dE BriTo BarBoSa 5175330/1 Médico - clínica Geral 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Maria TErEZa TEiXEira fErro 5799805/3 Psicologo 2019 16/09/2021 
a 30/09/2021

Marilia dE dEUS oliVEira coSTa 57174893/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

MariNa rodriGUES BaTiSTa 5146771/1 agente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

MarJaNE aZEVEdo SErra 5445434/3 Médico Pediatra 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

MaYara MarVia MaTiaS MacHado 5957135/1 Médico S/ Especialidade 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

MiGUEl SaloMao QUadroS caSTElo BraN 5170940/2 auxiliar de administração 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

MorGaNa ciNTYa SaraiVa 57207638/1 Técnico de Enfermagem 2018 16/09/2021 
a 15/10/2021

NaNci do roSario GaliSa 5274370/3 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

NarciZa Maria craVo liMa 57193237/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

NaZarE Maria dE SoUZa cardoSo 5171458/1 Médico - Pneumologia 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

NElMa SilVa dE oliVEira alcaNTara 57197919/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

NElSoN BaraTa rodriGUES 54191448/1 ag. de artes Praticas 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

NilZaNa alMEida oliVEira 5953195/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

oliVia dE aViZ MiraNda 5172969/1 ag. de Saude 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

PaTricia SoUSa coSTa 57192744/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

PaUlo roBErTo dE BarroS MoraiS 5102987/2 Médico Urologista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

PaUlo SErGio alMEida dE SoUSa 2019191/2 ag. de Saude 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

PriSciaNE da SilVa cHaVES 57197892/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

raiMUNda aUriclEidE PiNTo da SilVa 5923149/2 Enfermeiro - Generalista 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

raiMUNda clEidE da cUNHa araUJo 54189401/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

raiMUNdo EdilSoN alVES 5954949/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

rEGia criSTiNa da SilVa PErEira alVES 5234158/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

rENaTa criSTiaNE MarTiNS da SilVa 5878837/3 Enfermeiro - Generalista 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

riTa dE caSSia BarBoSa QUarESMa 57193136/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

roBSoN carloS crUZ doS SaNToS 5954951/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

roBSoN WaGNEr raiol da coSTa 5828180/2 Motorista 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

roGErio cardiaS Garcia 57196918/1 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

roSa carMEN VoN GraP corrEa SaNToS 57193907/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/09/2021 
a 15/09/2021

roSaNa MESQUiTa dE MoraES rEGo 5322871/5 Médico Ginecologista e obstetr 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

roSaNa odalEa BriTo SErrao 5854598/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

roSEaNE criSTiNa PaiVa araUJo 57198071/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

roSEaNE dE SoUZa JardiM 5932977/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

roSilENE dE faTiMa NaSciMENTo carVal 5933601/3 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

rUi GUilHErME dE alMEida 54184905/4 Médico clinica Médica 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

rUTH HElENa NUNES PaNToJa 57199362/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

SalMa BriTo SaraTY 5102936/5 Médico - Terapia intensiva Neo 2019 16/09/2021 
a 30/09/2021

SaNdra doS SaNToS SaNToS 57197872/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

SaNdra HElENa SoUSa dE caSTro 57195117/1 ag. de artes Praticas 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

SaNdro coSTa fUrTado 54184318/4 ag. de artes Praticas 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

Sara daNiElla daS cHaGaS Garca 5949751/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

SElMa dE NaZarE alVES dE SoUZa 453510/1 assistente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

SHirlENE da coNcEicao BarBoSa da foN 57174412/1 Técnico De Laboratório 2020 17/09/2021 
a 16/10/2021

SHirlEY coNcEicao aNdradE froES 57194778/1 agente administrativo 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

SilENE fariaS dUarTE 57193093/5 Enfermeiro - Generalista 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

SilVia dE NaZarE NoBrE dE oliVEira 54180994/7 Gerente 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

Sofia Eloia MaUES rodriGUES 57173551/2 ag. de artes Praticas 2020 16/09/2021 
a 30/09/2021

SoNia Maria MoraES dE SoUSa 54190352/2 assistente Social 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021
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SoNia Maria PErEira MalHEiro 54190922/3 Tec. Segurança do Trabalho 2019 01/09/2021 
a 30/09/2021

SUZaNE doS PaSSoS corrEa 5933129/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

TaTiaNa coSTa corrEia 55588747/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

TErEZiNHa dE JESUS BarBoSa riBEiro 5953432/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

TErEZiNHa dE JESUS MElEM SilVa da SilVa 5843553/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

TErEZiNHa dE JESUS TriNdadE MEdEiroS 5171075/2 Nutricionista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

TErEZiNHa dE JESUS TriNdadE MEdEiroS 5171075/1 Nutricionista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

ValdENiSE fErrEira diNiZ 57197887/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

ValQUiria coNcEicao do ESPiriTo SaNTo 5447062/3 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

VaNda lUcia rodriGUES TriNdadE 5857392/4 Técnico de Enfermagem 2019 02/09/2021 
a 01/10/2021

VEra lUcia caSTro rodriGUES 5836840/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 02/09/2021 
a 01/10/2021

VEra lUcia riBEiro GoNcalVES 57197928/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

WaldENicE aMaNaJaS PiNHEiro 5831903/2 Enfermeiro - Generalista 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

WaldENiSE aBrEU da SilVa 54184239/3 Técnico de Enfermagem 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

WaYlla EMaNUElY olEGaria da lUZ 5955267/1 Enfermeiro - intensivista 2020 16/09/2021 
a 15/10/2021

WElErSoN SoUZa da SilVa 54189547/1 ag. de artes Praticas 2018 18/09/2021 
a 17/10/2021

WElliNGToN coElHo PaNToJa 57197878/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/09/2021 
a 17/10/2021

Yara iKEda foNSEca 5193087/3 Médico Pediatra 2019 16/09/2021 
a 15/10/2021

ZHoraYa dE JESUS alMEida 5594065/2 Técnico De Laboratório 2020 01/09/2021 
a 30/09/2021

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 09 de agosto de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 691513
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 674/2021 – caPe/GP/FscMP, de 09 de aGosto de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/736420;
rESolVE:
1. EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) rodri-
Go SarMENTo ViEira, id. funcional nº 5951901/1, ocupante do cargo de 
agente de artes Práticas, lotado (a) na Gerência de Tecnologia da informa-
ção - GTiN desta fundação, a contar de 09/03/2021;
2. CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% 
(sessenta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) aNdErSoN 
SaNToS da coSTa, funcional nº 5952037/1, ocupante do cargo de agen-
te de artes Práticas, lotado (a) na coordenação de compras - coMP desta 
fundação, a contar de 01/08/2021.
.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 09 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 691650
Portaria Nº 673/2021 – caPe/GP/FscMP, de 09 de aGosto de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/181968;
rESolVE:
1. EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) Maria 
do Socorro GoNcalVES BENTES, id. funcional nº 5175054/1, ocupante 
do cargo de assistentede administração, lotado (a) na recepção / dNV - 
coPP desta fundação, a contar de 01/09/2021;
2. CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% 
(sessenta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) HEMiNY ra-

faEll SilVa liBEraTo, funcional nº 5918230/3, ocupante do cargo de 
agente de artes Práticas, lotado (a) na coordenação do coPP desta fun-
dação, a contar de 01/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 09 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 691651
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01262
Valor: r$ 9.150,00
data: 03/08/2021
objeto: aquisição emergencial de ElETrodo dEScarTaVEl adUlTo, PrE-
GEl, ElETrodo dEScarTaVEl iNfaNTil, PrE-GEl e caTETEr iNTraVE-
NoSo PErifErico dEScarTáVEl.
PaE nº 2021/837476, dispensa de licitação nº 117/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte de recurso: 
0269008102, Elemento de despesa: 339030;
contratada: loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda,
cNPJ : 34.875.727/0001-34
Endereço: rod. augusto Montenegro, 1331, Galpão 03, agulha/icoaraci, 
Belém/Pa, cEP.: 66.811-000
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 691751
..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 649/2021 – aJUr/GaPre/HeMoPa, de 06 de agosto de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto na lei federal n° 13.709/2018 - lei Geral de 
Proteção de dados Pessoais (lGPd) que versa sobre o tratamento de dados 
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade natural.
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n° 2021/818689;
rESolVE,
i – criar o comitê de Segurança da informação e Proteção de dados Pesso-
ais, dentro da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, tendo 
como representantes das áreas NQ, aGESP, aSiMP, aUdiN e GETiN, para o 
desenvolvimento de ações voltadas à conformidade e adaptação da fundação 
com a lei Geral de Proteção de dados - lGPd e outras leis relacionadas ao 
direito digital e privacidade, composto pelos seguintes membros:
-lígia do carmo Souza Garcia – Núcleo da Qualidade – NQ (Matrícula: 7000219)
-Maria celeste rocha da Silva lobo -– Núcleo da Qualidade – NQ (Matrí-
cula: 54182291)
-Gilda Maria Maia Martins Saldanha – assessoria de Gestão de Pessoas – 
aGESP (Matrícula: 5554861)
-Vera lucia ferreira rojas – assessoria de imprensa – aSiMP (Matrícula: 2016982)
-Tereza cristina rodrigues Barroso – auditoria interna – aUdiN (Matrícula: 5937231)
-João Batista Macola raiol – Gerência de Tecnologia da informação – GETiN 
(Matrícula: 57226329)
-lenise ayres Pereira - assessoria Jurídica dos contratos Hemoterápicos – 
dafiN (Matrícula: 5950837/1).
ii – revoga-se a PorTaria nº 632/2021 – aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 02 
de agosto de 2021.
iii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 06 de agosto de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa
 

Protocolo: 691550
Portaria nº 657 /2021 - GaBiNete/aJUr/HeMoPa, de 05 de agosto de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garantia, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme o estabe-
lece o art. 5º da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
considerando as informações constantes nos autos do Processo adminis-
trativo Simplificado nº 2021/74988, bem como a necessidade de realização 
de diligencias, consideradas imprescindíveis para a correta resolução do 
caso concreto, sob a responsabilidade da comissão Permanente de Sindi-
cância e Processo administrativo disciplinar.
rESolVE,
 i – ProrroGar o prazo do PadS - Processo administrativo disciplinar 
Simplificado referente ao Processo nº 2021/74988, publicada através da 
PorTaria Nº 541/2021 – aJUr/GaPrE/HEMoPa de 07 de julho de 2021, 
pelo prazo de 10 (dEZ) dias a contar de 09/08/2021;
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 05 de agosto de 2021.
 Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 691562
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..

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 075/2021 decorreNte do PreGÃo 
eLetroNico N° 037/2021 - Processo adMiNistratiVo Nº 
2021/209252 - Pae.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ESTaÇÃo coMÉrcio dE MaTErial dE EXPEdiENTE EirEli, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 19.321.144/0001-
78 com sede na cidade Nova iV, Travessa WE 38, N°131, cEo: 67.133-210, 
neste ato representada por sua representante legal flávia Beatriz dos Santos 
Monteiro, portador da cédula de identidade nº 6598591, cPf/Mf sob o nº 
025.630.142-55, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a ProdUToS dEScarTáVEiS 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE E HE-
MORREDE (ITEM 7), de acordo com as especificações técnicas, exigências 
e quantidades descritas neste contrato.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legis-
lação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000 e 0269001022
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 1.194,00 (Um mil 
cento e noventa e quatro reais).
do fiScal do coNTraTo: - Será responsável pela Gestão do contrato o servi-
dor responsável pela Gerência do almoxarifado e Patrimônio, tendo como fiscal 
Técnico o servidor responsável pelo Serviço de Nutrição da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 11 de agosto de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
flávia Beatriz dos Santos Monteiro - ESTaÇÃo coMÉrcio dE MaTErial dE 
EXPEdiENTE EirEli - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 691473
eXtrato do coNtrato N° 071/2021 decorreNte do PreGÃo 
eLetroNico N° 037/2021 - Processo adMiNistratiVo Nº 
2021/209252 - Pae.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: aaro coMÉrcio, diSTriBUiÇÃo E SErViÇoS EirE-
li - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº º 
02.566.043/0001-64 com sede na rua José claudino Barbosa, n° 157, 
afonso Pena, na cidade de São José dos Pinhais Pr, cEP 83040-450, neste 
ato representada por seu representante legal adilson adão ribas de olivei-
ra, portador da cédula de identidade nº 3.503.988-0 – SESP/Pr, cPf/Mf 
sob o nº 510.308.619-00, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a ProdUToS dEScarTáVEiS 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE E HE-
MORREDE (ITEM 5), de acordo com as especificações técnicas, exigências 
e quantidades descritas neste contrato.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legis-
lação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000 e 0269001022
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 8.672,40 (oito mil 
seiscentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).
do fiScal do coNTraTo: - Será responsável pela Gestão do contrato o servi-
dor responsável pela Gerência do almoxarifado e Patrimônio, tendo como fiscal 
Técnico o servidor responsável pelo Serviço de Nutrição da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 11 de agosto de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
adilson adão ribas de oliveira - aaro coMÉrcio, diSTriBUiÇÃo E SEr-
ViÇoS EirEli – ME - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 691464

eXtrato do coNtrato N° 074/2021 decorreNte do PreGÃo 
eLetroNico N° 037/2021 - Processo adMiNistratiVo Nº 
2021/209252 - Pae.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: coMErcial Jr EirEli, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ sob o nº 10.459.614/0001-90 com sede na avenida 
duque de caxias, n° 1203, Marco, cEP: 66093-029 Belém/Pa, neste ato 
representada por seu representante legal Jose de ribamar alves da cos-
ta, portador do cPf/Mf sob o nº 104.035.073-91, doravante denominada 
coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a ProdUToS dEScarTáVEiS 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE E HE-
MORREDE (ITEM 6), de acordo com as especificações técnicas, exigências 
e quantidades descritas neste contrato.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legis-
lação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000 e 0269001022
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 910,00 (Novecentos e dez reais).
do fiScal do coNTraTo: - Será responsável pela Gestão do contrato o 
servidor responsável pela Gerência do almoxarifado e Patrimônio, tendo 
como fiscal Técnico o servidor responsável pelo Serviço de Nutrição da 
fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 11 de agosto de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – contratante
Jose de ribamar alves da costa - coMErcial Jr EirEli – contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 691471
eXtrato do coNtrato N° 073/2021 decorreNte do PreGÃo 
eLetroNico N° 037/2021 - Processo adMiNistratiVo Nº 
2021/209252 - Pae.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BoM BoNS E dEScarTáVEiS EirEli, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 01.580.769/0001-99 com sede no 
Beco da Piedade, n° 32, Praça Magalhães, reduto, Belém/Pa, cEP: 66.053-
220, neste ato representada por seu representante legal Jorge luiz antonio 
Velozo, portador do cPf/Mf sob o nº 08232385200 doravante denominada 
coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a ProdUToS dEScarTáVEiS 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE E HE-
MORREDE, de acordo com as especificações técnicas, exigências e quanti-
dades descritas neste contrato, nos itens de numero 3 (três) e 4 (quatro).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legis-
lação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000 e 0269001022
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 1.803,84 (um mil 
oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos).
do fiScal do coNTraTo: - Será responsável pela Gestão do contrato o 
servidor responsável pela Gerência do almoxarifado e Patrimônio, tendo 
como fiscal Técnico o servidor responsável pelo Serviço de Nutrição da 
fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 11 de agosto de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – contratante
Jorge luiz antonio Velozo - BoM BoNS E dEScarTáVEiS EirEli - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 691469
eXtrato do coNtrato N° 072/2021 decorreNte do PreGÃo 
eLetroNico N° 037/2021 - Processo adMiNistratiVo Nº 
2021/209252 - Pae.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: arGS diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro Ei-
rEli-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
20.274.219/0001-96 com sede na rodovia augusto Montenegro, conj. 
Maguari al. 07, Nº 47, cEP: 66.823-067 neste ato, representada por seu 
representante legal Wanderlany Galvão de carvalho, portador da cédula 
de identidade nº 4046796 SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº 740.875.682-53, resi-
dente e domiciliado no conjunto Maguari al. 07, nº 47, cEP: 66.823- 067, 
Belém/Pa, doravante denominada coNTraTada.
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do oBJETo: o objeto do presente contrato é a ProdUToS dEScarTáVEiS 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE E HE-
MORREDE, de acordo com as especificações técnicas, exigências e quan-
tidades descritas neste contrato, nos itens de numero 1 (um) e 2 (dois).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legis-
lação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000 e 0269001022
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 1.755,33 (um mil 
setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos).
do fiScal do coNTraTo: - Será responsável pela Gestão do contrato o 
servidor responsável pela Gerência do almoxarifado e Patrimônio, tendo 
como fiscal Técnico o servidor responsável pelo Serviço de Nutrição da 
fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 11 de agosto de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – contratante
Wanderlany Galvão de carvalho - arGS diSTriBUidora dE EQUiPaMEN-
ToS ElETro EirEli-ME - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 691466
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 064/2021
oBJETo: contratação de empresa provedora de serviço de ensaio de pro-
ficiência em hemoterapia e análises clínicas, por período de 12 (doze) me-
ses, habilitada pela aNViSa/rEBlaS, nas áreas de: controle de qualidade 
de hemocomponentes, seleção de doadores / triagem,sorologia e NaT, he-
matologia, biologia molecular, imunohematologia e análises clínicas.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 25/08/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150782880000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000, e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 691561
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021 - HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021 – aJUr/GaPrE/
HEMoPa, 30 de março de 2021, torna público que a sessão do Pregão 
Eletrônico 056/2021 - Processo 2020/662687 - contratação de empresa 
provedora de serviço de ensaio de proficiência em hemoterapia e análises 
clínicas, por período de 12 (doze) meses, habilitada pela aNViSa/rEBlaS, 
nas áreas de: controle de qualidade de hemocomponentes, seleção de 
doadores / triagem,sorologia e NaT, hematologia, biologia molecular, 
imunohematologia e análises clínicas, restou dESErTo pela 1ª vez.
os autos do Processo administrativo Nº 2020/662687 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 13 de agosto de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 691557
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 004/2021
PElo PrESENTE TErMo, ProMoVE-SE NESTa daTa E coM fUNdaMENTo 
NaS oriENTaÇÕES coNTidaS Na lEi fEdEral Nº 8.666/93 E alTEra-
ÇÕES PoSTEriorES, o aPoSTilaMENTo do coNTraTo adMiNiSTraTi-
Vo Nº 029/2021, cElEBrado ENTrE a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMo-
TEraPia E HEMaToloGia do Pará E coliBri coMErcio dE carNES 
EirEli, Para alTErar o coNTraTado, EM VirTUdE dE SUcESSÃo EM-
PrESarial, coNforME diSPoSTo NoS aUToS do ProcESSo adMiNiS-
TraTiVo Nº 2021/239945, QUE PaSSa a TEr a SEGUiNTE rEdaÇÃo:
a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará - fUNda-
ÇÃo HEMoPa, com personalidade jurídica de direito público, estabelecida na 
Trav. Padre Eutíquio, 2109, Bairro Batista campos, em Belém-Pa, representa-
da por seu Presidente Paulo andré castelo Branco Bezerra, brasileiro, admi-
nistrador, portador do rG nº 2847.152  SEGUP/Pa e cPf nº 229.089.192-49, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada coNTraTaNTE, 
e a empresa SUPErMErcado MEio a MEio lTda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 22.940.370/0001-41 com sede na avenida 
raimundo Veridiano cardoso,900, bairro cohab, cep: 68.459-606, neste ato 
representado por seu representante legal alchely da Silva Barbosa, portador 

da cédula de identidade nº. 4529847 Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº. 746.743.662-
91, residente e domiciliado na rua 09, Qd 11,N°38 no Bairro: Parque dos Buritis 
i, Tucuruí/Pa, cEP: 68.459-877, doravante denominada coNTraTada, resolvem 
celebrar o presente coNTraTo adMiNiSTraTiVo, nos termos da lei nº10.520, 
de 17/07/2002; lei Estadual nº 6.474, de 06/08/2002, regulamentada pelo 
decreto nº199, de 09/06/2003 e subsidiariamente a lei federal nº. 8.666/93 
e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
Belém, 12 de agosto de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará

Protocolo: 691544
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 668/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEGiaNE cHaMoN aVaNciNi iZaiaS Gerente/cHr-Mar 59474251
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2800,00
10122129783380000  269  339036 600,00
10122129783380000  269  339039  1600,00
observação:  Nº do Processo: 2021/868495 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 691695
Nº da portaria: 665/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/858017 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 691677
Nº da portaria: 666/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da SilVa crUZ Gerente/HENaB 5954274
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2500,00
observação:  Nº do Processo: 2021/862903  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 691680
Nº da portaria: 667/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da SilVa crUZ Gerente/HENaB 5954274
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339033 800,00
10122129783830000  269  339036 700,00
observação:  Nº do Processo: 2021/862930  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 691681
.

diÁria
.

Portaria Nº 669 de 12 de agosto  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 863868/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caN-
diaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE BarcarENa/Pa no 
período de 12 a  14/08/2021.
JoSE riBaMar SaNToS rodriGUES, cPf: 186672952-72, Servente/GE-
lES, MaT.: 70001701, 2,5 diarias e SHirliaNE SilVa dE MoraES, cPf: 
847236372-49, Servente/coPa, MaT.: 571746631, 2,5 diarias..
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  agosto de  2021  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 691719
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2021Ne1602 - 
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/794199- LicitaÇÃo Mo-
daLidade: PreGÃo eLetroNico N° 005/2021.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda, pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o : 28.274.979/0001-05 
com sede na rua dona ana Neri, nº1.124-Sala-4-cambuci/São Paulo, cEP 
01522-000, neste ato representado por seu representante legal Maria das 
Graças da Silva, portadora da carteira de identidade nº 33.654.213.6 e 
cPf nº264.178.908-64, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE coPoS E 
caNEcaS rEUTiliZáVEiS (iTEM 02)
do PraZo: rEMESSa ÚNica
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: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000
Natureza de despesa: 33903000
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do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 15.239,50 (quin-
ze mil duzentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos)
do fiScal: Será responsável pela fiscalização do contrato o Gerente da 
assessoria de Gestão de Pessoas – aGESP da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 03/08/2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - contratante
Maria das Graças da Silva - ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 691417
eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2021Ne1601 - 
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/794199- LicitaÇÃo Mo-
daLidade: PreGÃo eLetroNico srP/dGL/sePLad N° 005/2021.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BlENd Br coMErcio dE arTiGoS ProMocioNaiS E SEr-
ViÇoS dE TrNSPorTE EirElli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o : 10.414.625/0001-53 com sede na rua 03 Quadra B chá-
cara 94 lotes 04/09 loja 110 –Setor Habitacional Vicente Pires –Brasília/
df, cEP 72.005-825, neste ato representado por seu representante legal 
Guilherme alves Mendes, portador do cPf nº: 721.160.131-00, doravante 
denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE coPoS E 
caNEcaS rEUTiliZáVEiS (iTEM 01)
do PraZo: rEMESSa ÚNica
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: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000
Natureza de despesa: 33903000
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 14.398,70 (qua-
torze mil trezentos e noventa e oito reais e setenta centavos).
do fiScal: Será responsável pela fiscalização do contrato o Gerente da 
assessoria de Gestão de Pessoas – aGESP da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 05/08/2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - contratante
Guilherme alves Mendes - BlENd Br coMErcio dE arTiGoS ProMocio-
NaiS E SErViÇoS dE TrNSPorTE EirElli - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 691415
.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

Portaria
.

Portaria N° 453, de 10 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 decreto 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 Saulo coelho assis ribeiro – Matrícula 54189932 para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 328/2021 – E. TAMUSSINO E CIA. LTDA.
oBJETo: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente do 
SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 10/08/2021 e término em 08/11/2021.
ProcESSoS: Nº 2021/543438, Nº 2021/543573 e Nº 2021/543461
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 114/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 691892
Portaria N° 452, de 12 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 decreto 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 daniela Smith Brito – Matrícula 54195001 para acom-
panhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 326/2021 – E. TAMUSSINO E CIA LTDA.
• CONTRATO Nº 327/2021 - BIOTECH DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE EIRELI
oBJETo: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em pa-
ciente do SUS na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 12/08/2021 e término em 09/11/2021.
ProcESSo 2021/761165
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 113/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 691887

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 160, de 11 de aGosto de 2021

a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-

par Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 

19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.

rESolVE,

coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação Pública 

Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo relacionados, de 

acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês de aGoSTo/2021.

1º Periodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coN-
cEdidoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

57188382/ 1 JESSE SaNToS alMEida TEcNico dE 
ENfErMaGEM

12/07/2010 
a 

11/07/2013
30 02/08/2021 a 

31/08/2021
199-

28/05/2019

54183529/ 2 ElENildE MaToS diaS 
do carMo

aSSiSTENTE 
Social

20/03/2015 
a 

19/03/2018
30 09/08/2021 a 

07/09/2021
299-

15/07/2019

57188555/ 1 Marli BarroS dE 
SoUZa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

12/07/2010 
a 

11/07/2013
30 02/08/2021 a 

31/08/2021
170-

15/05/2018

5828880/ 2 Marli SaNToS do 
MoNTE aZEVEdo

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

22/02/2014 
a 

21/02/2017
30 02/08/2021 a 

31/08/2021
590-

21/11/2019

57188756/ 1 Maria dE JESUS doS 
rEiS SaNToS

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

01/07/2013 
a 

30/06/2016
30 01/08/2021 a 

30/08/2021
524-

22/10/2020

55588826/ 1 SHirlEY dE fariaS 
foNTiNElE fiSioTEraPEUTa

18/05/2013 
a 

17/05/2016
30 02/08/2021 a 

31/08/2021
44-

13/02/2019

3186997/ 2 Maria dE faTiMa da 
SilVa coElHo NUTricioNiSTa

02/05/2017 
a 

01/05/2020
30 01/08/2021 a 

30/08/2021
238-

12/04/2021

5135150/ 9 EMaNUEl dE JESUS 
SoarES dE SoUSa MEdico

19/12/2005 
a 

18/12/2008
30 02/08/2021 a 

31/08/2021
170-

15/05/2018

54180719/ 2 MoNica daS GracaS 
PaiVa coSTa Marcal fiSioTEraPEUTa

04/10/2015 
a 

03/10/2018
30 09/08/2021 a 

07/09/2021
156-

01/03/2021

5828597/ 4 VirNa PorTEla coSTa 
dEUSdara ENfErMEiro

01/09/2015 
a 

31/08/2018
30 02/08/2021 a 

31/08/2021
044-

13/02/2019

5313783/ 2 riTa dE caSSia carVa-
lHo da SilVa PEdaGoGo

26/07/2008 
a 

25/07/2011
30 02/08/2021 a 

31/08/2021
298-

17/05/2021

2º PerÍodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coNcE-
didoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

57192071/ 1
raiMUNda do 

Socorro oliVEira 
do carMo

iNSTrUMENTiSTa 
cirUrGico

11/12/2010 a 
10/12/2013 30 02/08/2021 a 

31/08/2021  

54190144/ 2 JoSiE PErEira da 
MoTa PSicoloGo 28/06/2012 a 

27/06/2015 30 02/08/2021 a 
31/08/2021  

54195250/ 1 TaTiaNa YUKiE KoNo 
raMoS ENfErMEiro 08/11/2014 a 

07/11/2017 30 02/08/2021 a 
31/08/2021  

5813522/ 2 SaNdra rEGiNa 
MoNTEiro fErrEira ENfErMEiro 19/10/2011 a 

18/10/2014 30 02/08/2021 a 
31/08/2021  

57211457/ 2 NEllY GUiMaraES 
dioGENES NUTricioNiSTa 02/05/2017 a 

01/05/2020 30 10/08/2021 a 
08/09/2021  

57210005/ 2 MiGUEl PoMPEU 
BriTo PUrEZa

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

02/03/2014 a 
01/03/2017 60 02/08/2021 a 

30/09/2021  

54189911/ 1
caMila diENY 

MoUTiNHo GodiNHo 
caSTro

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

16/05/2017 a 
15/05/2020 30 02/08/2021 a 

31/08/2021  

5077761/ 1 darcY Praia aNSEl-
Mo GUiMaraES ENfErMEiro 16/03/1998 a 

15/03/2001 60 04/08/2021 a 
02/10/2021  

57192869/ 1 SUEllEN doS SaN-
ToS da SilVa

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

28/04/2017 a 
27/04/2020 30 02/08/2021 a 

31/08/2021  

57205654/ 1 crUZValdiNa Soa-
rES da cUNHa

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

16/10/2014 a 
15/10/2017 30 02/08/2021 a 

31/08/2021  

54184721/ 2
KlEBia dE faTiMa 

MENdES doS 
SaNToS

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

11/12/2010 a 
10/12/2013 30 16/08/2021 a 

14/09/2021  

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

Protocolo: 691619
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.

LiceNÇa MaterNidade
.

Laudo: 019/2021
Nome: BrENa GiSElli cEi SaloMao SoUZa
Matrícula: 97571503/1
cargo/lotação: MÉdico/fPEHcGV
Período: 27/07/2021 a 23/01/2022
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fHcGV

Protocolo: 691622
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 239/21
Nome: carla VirGiNia dE MoraiS VarEla Mororo MElo
Matrícula: 5955615/1
cargo/ lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 24/07/2021 a 30/07/2021

Protocolo: 691620
.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do coNtrato N° 267/2021
No doe N° 34.639 de 14/07/2021, que publicou o número da pu-
blicação n° 679463
oNde se LÊ:
 contrato Nº 167/2021
Leia-se:
contrato Nº 267/2021
EMPrESa: rUSSEr BraSil EirEli
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 691855
.

coNtrato
.

contrato Nº 250/2021
objeto: aquisição de caixas organizadoras, paletes, prateleiras para aten-
der as necessidades dos setores assistenciais da fundação Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Valor: r$ 24.392,00 (ViNTE E QUaTro Mil, TrEZENToS E NoVENTa E doiS rEaiS).
data de assinatura: 10/08/2021
Vigência: início em 10/08/2021 e término em 08/11/2021.
Modalidade: dispensa 85/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: diSNal diSTriBUidora iNSTiTUcioNal - EPP
Endereço: avenida Senador lemos nº 3485 - Sacramenta.
Belém-Pa
Telefone: (91) 3244-9380
E-mail: disnal@disnal.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 691921
coNtrato Nº 319/2021
objeto: aquisição de Material Técnico Médico para reposição, abastecimen-
to e distribuição entre os setores desta fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, por um período de 90 dias (NoVENTa).
Valor: r$ 22.617,36 (Vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e seis centavos)
data de assinatura: 11/08/2021
Vigência: início em 11/08/2021 e término em 09/11/2021.
dispensa de licitação n º 111/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0261, 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes e superávits
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: f cardoSo & cia lTda
Endereço: rUa JoÃo NUNES dE SoUZa, Nº 125, Br 316 KM 08
aNaNiNdEUa/Pa
cEP: 67.033-030
Telefone: (91) 3182-0250/(91) 3182-0394
E-mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 691914
coNtrato Nº 327/2021
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento de paciente 
dos SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Valor: r$ 1.500,00 (Mil E QUiNHENToS rEaiS)
data de assinatura: 12/08/2021
Vigência. início em 12/08/2021 e término em 09/11/2021.
dispensa n º 113/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0103

Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: BioTEcH diSTriBUidora E rEPrESENTaNTE EirEli
Endereço: Travessa Quintino Bocaíuva Nº 2301, Sala 1014 - crEMaÇÃo
Belém- Pa
cEP: 66045-315
Telefone: (98) 98450-2715
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 691799
coNtrato Nº 326/2021
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento de paciente dos SUS, 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Valor: r$ 514,87 (Quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos)
data de assinatura: 12/08/2021
Vigência: início em 12/08/2021 e Término em 09/11/2021.
dispensa n º 113/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: E. TaMUSSiNo E cia lTda.
Endereço: rua Senador José Henrique nº 224, Sala 501/502.
rEcifE - PE
cEP: 50.070-460
Telefone: (81) 3429-4632
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 691833
coNtrato Nº 328/2021
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento de paciente dos SUS, 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Valor: r$ 8.108,25 (oito mil, cento e oito reais e vinte e cinco centavos).
data de assinatura: 10/08/2021
Vigência. início em 10/08/2021 e término em 08/11/2021.
dispensa n º 113/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: E. TaMUSSiNo E cia lTda.
Endereço: rua Senador José Henrique nº 224, Sala 501/502.
rEcifE - PE
cEP: 50.070-460
Telefone: (81) 3429-4632
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 691845
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão eletrônico
Número: 84/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais permanentes 
para atender as necessidades da Biblioteca “Professor doutor Sérgio Mar-
tins Pandolfo” da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Ane-
xo 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 26/08/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 691787
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 85/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de eletrodos para monitoração cardíaca para atender a necessi-
dade de 12 (doze) meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do Termo de Referên-
cia - 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 23/08/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 691883
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.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 76/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para ministrar o curso Manejo de Vias aéreas/Ventilação Me-
cânica aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna/fHcGV e público externo.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor GloBal VENcEdor

1. 

contratação de empresa especializada 
para ministrar o cUrSo MaNEJo 

dE ViaS
aÉrEaS/VENTilaÇÃo MEcÂNica 

01 r$ 19.200,00
cENTro MÉdico dE EMEr-
GÊNcia dE PorTo alEGrE 

S/S lTda
 

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 76/fHcGV/2021:
r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 691532
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 115/2021
Valor: r$ 1.650,00 (Mil SEiScENToS E ciNQUENTa rEaiS).
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente do SUS, 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Data de Ratificação: 10/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288.
fonte: 0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ProTEcH coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS EPP
Endereço: aV.coNSElHEiro fUrTado Nº 2391, Sala 607
crEMaÇÃo / BElÉM -Pa
cEP nº 66.040-100
Telefone: (91) 3229-0134
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 691785
.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: aNToNia SilVa coSTa
Matrícula: 5891603/1
cargo:/lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 06/08/2021 a 13/08/2021.
N° da certidão: 139303 01 55 2021 2 00008 0002297 13

Protocolo: 691624
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: Marcio JoSE aNdradE da SilVa
Matrícula: 5799880/3
cargo:/lotação: Terapeuta ocupacional/fPEHcGV
Período: 04/08/2021 a 11/08/2021.
Grau de parentesco: GENiTor
N° da certidão: 066852 01 55 2021 4 00055 293 0053073 28

Protocolo: 691625
VacÂNcia Por FaLeciMeNto
Nome: BrUNa PaTricia TaVarES
Matrícula: 5953588/1
cargo: aUXiliar adMiNiSTraTiVo
admissão: 03/02/2020
data do Óbito: 07/07/2021

Protocolo: 691630
..

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 363 de 12 de aGosto de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia ao 
HoSPiTal METroPoliTaNo dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia 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):
cHriSTiNa aQUiNo foNTENEllE– MaT. 5878233-4, ENfErMEira
Nº 4.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 07 À 11/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 364 de 12 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
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 08 À 11/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 691926
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo 
coNtratUaL
Processo Nº 2019/355067  aNeXo: 2021/839572
Nº do coNTraTo: 08/2020
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao 
contrato de Empreitada nº. 08/2020, decorrente da solicitação feita pela 
empresa contratada, Manifestação Técnica, Manifestação Jurídica, devida-
mente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes, com funda-
mentado no art. 57, § 1o, ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 14/08/2021 TÉrM. ViG.: 27/09/2021
PraZo: 45 (quarenta e cinco) dias
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2021
coNTraTada: T.l. coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda
cNPJ: 63.883.672/0001-02
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 691576
.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 020/2021  Processo nº 2021/534898
Valor Total: r$ 573.390,00 (quinhentos e setenta e três mil, trezentos e noventa reais
objeto: aquisição de 115.500 lts de Óleo diesel S10, para recuperação de 
115,5 km de estradas vicinais, sendo 30 km para vicinal Km 338, vicinal 
chico Elias 35 km, vicinal km 325- 20km e vicinal km 300-30,5 km, no 
município de Pacajá /Pa
data de assinatura: 12/08/2021  Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. de Vig.: 12/08/2021  T. Vig.: 08/04/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; origem 
do recurso: TESoUro; fonte de recurso: 0124000000; Plano interno: 
206coMBUSPJ; ação detalhada: 000268910.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá  cNPJ n° 22.981.427/0001-50.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 691922
eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 051/2021  Processo nº 2021/738631
Valor Total: r$ 8.997.453,30 (oito milhões, novecentos e noventa e sete 
mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos)
objeto: a recuperação de 117 KM da Pa-473 com coordenada  inicial: 
P01. latitude de 1º31’12.88’’ longitude 52º34’57,99’’; P02. latitude 
1º13’53,69’’ longitude 52º34’2,15’’; P03. latitude 0º52’8,25’’ longitude 
52º32’27,82’’, no município de almeirim/Pa.
data de assinatura: 12/08/2021 Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 12/08/2021  T. Vig.: 07/02/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0124000000; origem: recurso Estadual; Plano interno: 206rPa473aM; 
ação detalhada: 000269306.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE alMEiriM cNPJ: 05.139.464/0001-05.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 691800
eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 051/2021  Processo nº 2021/738631
Valor Total: r$ 8.997.453,30 (oito milhões, novecentos e noventa e sete 
mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos)
objeto: a recuperação de 117 KM da Pa-473 com coordenada  inicial: 
P01. latitude de 1º31’12.88’’ longitude 52º34’57,99’’; P02. latitude 
1º13’53,69’’ longitude 52º34’2,15’’; P03. latitude 0º52’8,25’’ longitude 
52º32’27,82’’, no município de almeirim/Pa.
data de assinatura: 12/08/2021 Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 12/08/2021  T. Vig.: 07/02/2022
foro: comarca de Belém
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doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 
26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; origem: 
recurso Estadual; Plano interno: 206rPa473aM; ação detalhada: 000269306.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE alMEiriM cNPJ: 05.139.464/0001-05.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 691898
..

oUtras MatÉrias
.

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 015/2021.
oBJETo: construção e Pavimentação da Pa-424, trecho Entroncamento ro-
dovia Br-316 (colônia do Prata) / igarapé açu, com extensão de 26,00 km, 
na região de integração do Guamá, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional..
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas d fáTiMa coNSTrUTora lTda, 
arf coNSTrUÇÕES E ENGENHaria EirEli, TErcoN coNSTrUÇÕES E 
SErViÇoS EirEli – EPP, G. r. froTa EirEli, coNSTrUa ENGENHaria 
lTda e HB20 coNSTrUÇÕES EirEli foram consideradas HaBiliTadaS, e 
as empresas fÊNiX loGiSTica, coMÉrcio E locaÇÕES dE MáQUiNaS 
EirEli, J. a. coNSTrUcoNS ciVil EirEli, laca ENGENHaria lTda, lcM 
coNSTrUÇÃo E coMÉrcio S/a, f. a. S. dE carValHo SErViÇoS TÉcNi-
coS EirElli, TSc iNfraESTrUTUra E coNSTrUÇÕES EirEli, Via Pará 
coNSTrUTora lTda e lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli foram conside-
radas iNaBiliTadaS. a partir da data desta publicação, abre-se o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recursos. Cópia da ata de 
julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos 
interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na 
av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 12 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 691796
eXtrato de ordeM de serViÇo
ordem de serviço n°: 023/2021-dit
Processo: 2020/103231
Partes: SETraN-Secretaria de Estado de Transportes -  cNPJ - 
04.953.717/0001-09 e  coNSTrUTora JUMBo lTda  -  cNPJ - 
07.630.228/0001-04
objeto:implantação de acostamento e restauração do pavimento da Pa-
318, trecho: Entronc. Pa-136 (curuçá) / Praia de Marudá, na região de 
integração do Guamá, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-008/2021-001
contrato: 026/021
Valor contratual: r$ 15.452.338,29
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e cinco ) dias
Vigência: 20/07/2021 à 19/07/2022
data: 20/07/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira

Protocolo: 691788
..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 109/2021-GP, de 12 de aGosto de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
i-conceder em nome do servidor aNdrÉ filiPE SilVa fErrEira, Matrícula 
n° 5945620, cPf: 003.891.642-83, ocupante do cargo de SEcrETário i, 
Suprimento de fundos no valor de r$ 700,00 (SETEcENToS rEaiS), em 
virtude da necessidade de efetuar despesas de pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.122.1297.8338-0101 – 339039 - r$ 700,00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
iii- Prazo para aplicação: trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV- Prazo para prestação de contas: quinze (15) dias subsequentes à apli-
cação.
 dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 12 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 691780

..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 254 de 05 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca iNTEriNo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental, de 8 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
nº 34.633, de 9 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520/2002, e lei Esta-
dual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº 2069/2006, decreto federal nº 
5450/2005 e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
coNSidEraNdo a PorTaria 275 de 04 de agosto de 2020, publicada no 
Diário Oficial do estado 34.301 de 05 de agosto de 2020.
rE S o l V E:
rEcoNdUZir, os servidores roBErTa TorGa, matrícula nº 5951907/1 
e HarlaN loBaTo PUGa, matrícula nº 5942721/2, para atuarem como 
Pregoeiros desta Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário 
e da Pesca – SEdaP, designados que foram pela PorTaria 275 de 
04/08/2020, publicada no Diário Oficial de Estado – DOE nº 34.301 de 
05/08/2020;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento
agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 691763
.

diÁria
.

Portaria Nº 421/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual 
n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: ronnald Ewerton de Barros Tavares
carGo: coordenador
MaT. fUNcioNal: 5947306
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
OBJETIVO: Realizar Curso de Inseminação Artificial aos produtores tendi-
dos pela regional de Marabá.
PErÍodo: 15 a 21/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 6 ½  (seis e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiroz
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino
Portaria Nº 422/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual 
n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: anelise de Sarges ramos
carGo: colaborador Eventual
rG: 5344063
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
OBJETIVO: Realizar Curso de Inseminação Artificial aos produtores tendi-
dos pela regional de Marabá.
PErÍodo: 15 a 21/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 6 ½  (seis e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiroz
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 691899
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 134/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUMarU do NorTE
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE ro-
daS, 3cil, 75cV, 4X4, diESEl, 8 VElocidadES.
daTa dE aSSiNaTUra: 12/08/2021
ViGÊNcia: 12/08/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 691494
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..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS 
aUToS do ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coM-
Pra) dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2012/27459 Maria TErEZa BroNZoN faZENda iGaraPÉ 
daS PEdraS 490,6906ha BrEU BraNco 1225/2021

Belém(Pa), 12/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 691476
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo teMPorÁrio
objeto: Edital nº 001/2021 – iTErPa, de 07.06.2021, publicado no doE nº 
34.604, de 07.06.2021-contrato Temporário
ato: contrato nº 11/2021
NoME: GaBriEla da SilVEira MESQUiTa
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fun-
diário/Técnico agrimensor
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 12/2021
NoME: rafaEla aQUiNo rodriGUES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fun-
diário/Técnico agrimensor
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 13/2021
NoME: lUiZ fErNaNdo dE SoUZa NoGUEira
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fun-
diário/Técnico agrimensor
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 14/2021
NoME: faBiaNa da SilVa carValHo BaliEiro
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fun-
diário/Técnico agrimensor
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 15/2021
NoME: JoElMir ariMaTEia MoNTEiro dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fun-
diário/Técnico agrimensor
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 16/2021
NoME: laÉrcio alVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fun-
diário/Técnico agrimensor
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 17/2021
NoME: TaiNara loBo MElo
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fun-
diário/Técnico agrimensor
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565

ato: contrato nº 18/2021
NoME: fláVio aUGUSTo dE SoUZa BaTiSTa
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fun-
diário/Técnico agrimensor
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 19/2021
NoME: faBricio MarTiNS SilVa
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fun-
diário/Técnico agrimensor
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 20/2021
NoME: EdiNilSoN araÚJo dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: assistente administrativo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 21/2021
NoME: WElliNGToN MarQUES PErEira
carGo/fUNÇÃo: assistente administrativo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 22/2021
NoME: SHirlEY aParEcida PaiXÃo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: assistente administrativo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 23/2021
NoME: YaNN BrUNo PErEira aSSUNÇÃo
carGo/fUNÇÃo: assistente administrativo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 24/2021
NoME: lariSSa fErrEira doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: assistente administrativo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 25/2021
NoME: faBiEl rodriGUES carValHo
carGo/fUNÇÃo: assistente administrativo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 26/2021
NoME: Maria criSTiNa SoarES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: assistente administrativo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 27/2021
NoME: SaNdra do Socorro crUZ dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: assistente administrativo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 28/2021
NoME: VaNESSa fErrEira dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: assistente administrativo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 29/2021
NoME: JErEMiaS SilVa dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: assistente de informática
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 30/2021
NoME: iSaBEla rodriGUES SaNToS
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro ambiental
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
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ato: contrato nº 31/2021
NoME: EiKY TaTSUYa iSHiKaWa dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro ambiental
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 32/2021
NoME: lUaNa da coSTa dUarTE HiaNES
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro ambiental
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 33/2021
NoME: caiQUE NilSoN do NaSciMENTo aMaral
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor.
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 34/2021
NoME: WENdEl MarTiNS loPES
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor.
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 35/2021
NoME: BrUNa da SilVa caSSEB
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal.
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 36/2021
NoME: KEllY da coNcEiÇÃo SaNToS laGo
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal.
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 37/2021
NoME: GaBriElE fErrEira MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal.
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 38/2021
NoME: rodriGo ricHard dE liMa rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal.
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 39/2021
NoME: BEaTriZ aNTUNES NUNES
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal.
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 40/2021
NoME: iEda alaNa lEiTE dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 41/2021
NoME: TaiNaNa JaMili araÚJo TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565

ato: contrato nº 42/2021
NoME: ciBElE liMa dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 43/2021
NoME: rodriGo dE SoUZa SaNToS cHaVES
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 44/2021
NoME: aliNE fErNaNdES aMoriM
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Engenheiro florestal
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 45/2021
NoME: raiMara rEiS do roSário
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Geodésia e Cartografia
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 46/2021
NoME: GUilHErME JorGE TElES rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Geodésia e Cartografia
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 47/2021
NoME: KaMila caBral da SilVa VUlcÃo
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Geodésia e Cartografia
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 48/2021
NoME: EdUarda EMilia MaGalHÃES criSToVÃo
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Geodésia e Cartografia
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 49/2021
NoME: riTa dE caSSia coNcEiÇÃo MaUfa
carGo/fUNÇÃo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fundi-
ário/Geodésia e Cartografia
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.278,72
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 50/2021
NoME: aNa BETaNia dE SoUZa PiMENTEl MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fun-
diário/Geógrafo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 51/2021
NoME: fEliPE MElo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fun-
diário/Geógrafo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 52/2021
NoME: daNUSa di PaUla NaSciMENTo da rocHa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fun-
diário/Geógrafo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 53/2021
NoME: liliaN NEUSa cUiMar dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em administração e finanças/contador
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
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ato: contrato nº 54/2021
NoME: JUScEliNo GoNÇalVES PalHETa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 55/2021
NoME: TaTiaNE BarBarEllY SErra SoUZa MoraiS
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 56/2021
NoME: aliNE NoroNHa coSTa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 57/2021
NoME: roSiNEidE MarcoS dE SaNTaNa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 58/2021
NoME: adriaNo aNaSTacio cardoSo GoMES
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 59/2021
NoME: NaTHalia caroliNE cordoVil riBEiro
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 60/2021
NoME: rUBia carla riBEiro daNTaS
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 61/2021
NoME: caroliNa SaNToS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 62/2021
NoME: BYaNca doS SaNToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 63/2021
NoME: flaVio HENriQUE SaNToS rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 64/2021
NoME: Maria dE fáTiMa SoUSa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565

ato: contrato nº 65/2021
NoME: rUTH SoUZa dE caMPoS
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 66/2021
NoME: SaiME JoaQUiNa SoUZa dE carValHo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundi-
ário/ Engenheiro agrônomo
ViGÊNcia: 16.08.2021 a 15.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.769,15
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ordENador rESPoNSáVEl: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS.
torNar seM eFeito
TORNAR SEM EFEITO a publicação da classificação dos candidatos classifi-
cado no PSS1º 2021, publicado no doE nº 34.642, de 16.07.2021, motivo 
desistência da vaga, abaixo relacionados:
01-JoYSE TaTiaNE SoUZa doS SaNToS-1º posição-TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (GEoGrafo)
02- JoÃo SilVa BarBoSa JUNior-2º posição- TÉcNico EM GESTÃo PÚ-
Blica (GEoGrafo)
03-lUcYaNa BarroS SaNToS-1º posição- TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 
(ENG. florESTal)
04-adriaNo doS SaNToS alBUQUErQUE-4º posição- (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) -Nível: ENSiNo MÉdio

Protocolo: 691731
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 4527/ 2021 – adePara, de 12 de aGosto de 2021.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente em 
exercício da área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmen-
te conferidas pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 a 83, da lei nº. 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de 
suas respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr a licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE e ProrroGaÇÃo dE 
licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, aos servidores relacionados abaixo:

laudo Matrícula Nome dias  licença Período de gozo

78044 5868254/2 Vicente Jose de Miranda 
tibery 90 Prorrogação 01/08/2021 a 29/10/2021

78108 54188830/1 Gisele Vieira da Silva 15 Saúde 06/07/2021 a 20/07/2021
78109 54188830/1 Gisele Vieira da Silva 15 Prorrogação 22/0/2021 a 05/08/2021

77997 55586128/1 lilian lisboa Venâncio 
da Silva 05 Saúde 15/07/2021 a 19/07/2021

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

Protocolo: 691750
..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 011/adeParÁ/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 011/2021
a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará comunica que realiza-
rá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo Por 
iTEM”, conforme abaixo:
Objeto: Aquisição de Colchões de solteiro para os postos fiscais desta Au-
tarquia, conforme especificações, condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas em Edital.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: Webert luiz Silva de Queiroz.
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 25/08/2021.
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
dirETor GEral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo

Protocolo: 691475
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..

diÁria
.

Portaria: 4661/2021 objetivo: Participar de reunião técnica com a Gco-
rE e capacitação sobre revendas agropecuárias.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: iNHaNGaPi/Pa destino: caSTaNHal/Pa 
Servidor: 55586088/raiMUNdo NoNaTo doS SaNToS BESSa (TÉcNico 
aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 16/08/2021 a 18/08/2021.ordenador. JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691614
Portaria: 4658/2021 objetivo: realizar buscas por inadimplentes refe-
rentes a não vacinação e comprovação da vacinação contra febre afto-
sa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa 
destino: PacaJá/Pa Servidor: 57223380/ GlaUcY doS SaNToS carrEi-
ra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691604
Portaria: 4659/2021 objetivo: realizar busca de inadimplentes de vaci-
nação contra febre aftosa em 30propriedades rurais. As propriedades ficam 
distantes aproximadamente 100 km da sede do município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa. destino: 
roNdoN do Pará/Pa. Servidor: 5960871/ EMilY dE Sá BoTElHo (aGEN-
TE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691607
Portaria: 4660/2021 objetivo: Participar de reunião com a GcorE e ca-
pacitação sobre revendas agropecuárias.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 
54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHUcrE (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 16/08/2021 a 18/08/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691610
Portaria: 4663/2021 objetivo: realizar Vistoria Técnica, em 9 Estabe-
lecimentos Processadores de Polpa de frutas da agricultura familiar, nos 
municípios. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil 
NoVo/Pa destino: BraSil NoVo, MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 5897577/ 
PaUlo ViTor NoGUEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691645
Portaria: 4662/2021 objetivo: Participar da reunião técnica do Programa 
fitossanitário da Bananeira no município. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: TUcUMÃ/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa 
Servidor: 54187081/ HÉriKa Maria VaScoNcEloS dE SoUSa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 17/08/2021 a 18/08/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691640
Portaria: 4626/2021 objetivo: realizar cadastramento de produto-
res em propriedades rurais e unidades produtivas de açaí no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: iGaraPÉ-Miri/Pa.Servidor: 5722325/raQUElEN cardoSo ri-
BEiro dE araÚJo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária 
/ 12/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691479
Portaria: 4636/2021 objetivo: realizar saneamento de focos de aiE no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Eldo-
rado doS caráJaS/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57224168/ KariN-
NY fErrEira caMPoS (MÉdico VETEriNário) 2,5 diáriaS /19/08/2021 
a 21/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691485
Portaria: 4635/2021 objetivo: conduzir reunião Técnica com servidores 
na Gerência regional de castanhal e 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: 51855504/flaVia da 
cUNHa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
18/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691481
Portaria: 4627/2021 objetivo: dar apoio na realização de cadastros 
de 25 produtores, propriedades rurais e unidades produtivas da cultura 
do açaí no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: MUaNá/Pa destino: MUaNá/Pa Servidor: 54193940/rUBENS GUi-
lHErME dE MEllo NEri (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS 
/ 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691482
Portaria: 4628/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 5942399/
iÊda rodriGUES da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 
18/08/2021 a 19/08/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691486
Portaria: 4629/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BrEVES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 59430009/ 
raiMUNdo frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS 
/ 18/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691497
Portaria: 4637/2021 Objetivo: Realizar atividades de fiscalização da co-
mercialização de produtos de uso veterinário e orientação técnica para 
funcionários de revendas agropecuárias. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Ser-
vidor: 54181820/NiVEa PaUla aSSUNcao ZaNdoNadi (MÉdico VETEri-
Nário) / 1,5 diária / 30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691498

Portaria: 4630/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de Vazio Sanitário da 
Soja em 14 (quatorze) propriedades no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria 
daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691502
Portaria: 4638/2021 objetivo: dar continuidade aos processos de aten-
dimento a foco de aiE 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 
/ 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691503
Portaria: 4647/2021 objetivo: realizar palestras e orientação técnica.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTaiTUBa/Pa des-
tino: aVEiro/Pa Servidor: 57223938/ alEXaNdro dE SoUZa BorGa-
ro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
18/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691529
Portaria: 4642/2021 objetivo: realizar monitoramento e captura de 
morcegos hematófagos. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: SoUrE/Pa destino: cacHoEira do arari/Pa Servidor: 
03175189/aGNaldo da SilVa BarBoSa (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) /2,5 diáriaS / 13/08/2021 a 15/08/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691530
Portaria: 4643/2021 objetivo: dar “apoio ao médico veterinário nas vi-
gilâncias epidemiológicas de 09 propriedades rurais de riscos, 03 proprie-
dades rurais com inspeção de patas e bocas de bovídeos e 07 propriedades 
rurais aleatória”.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: 
caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo,PriMaVEra,QUaTiPUrU/Pa Servidor: 
57224213/NElSoN JoSE dE liMa fErNaNdES (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691514
Portaria: 4639/2021 objetivo: Participar de reunião técnica nas Ge-
rências regionais de Santarém e oriximiná para discussão e avaliação do 
cumprimento das metas técnicas dos Programas da defesa animal, noti-
ficações de doenças obrigatórias e Supervisão QUALI-SV 2021 do MAPA. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: BElTErra, JUrUTi, ÓBidoS, oriXiMiNá, SaNTarÉM/Pa Servidor: 
5871115/ Marcia BaTiSTa PENNa (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS 
/ 29/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691516
Portaria: 4644/2021 objetivo: realizar atendimento ao foco de aiE na fa-
zenda Paraiso. a propriedade se localiza no município de rondon do Pará, 
porém o seu acesso é pelo município de Jacundá, sendo necessário percor-
rer 240km, havendo a possibilidade de pernoitar no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57225387/fEliPE Baraldi SoBral (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
12/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691517
Portaria: 4645/2021 objetivo: dar “apoio na fiscalização e atualiza-
ção cadastral em revendas que comercializam produtos farmacêuticos 
e biológicos de uso veterinário, em atendimento às metas da GCORE”.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caSTaNHal/Pa 
destino: cUrUÇá,TErra alTa/Pa Servidor: 55586137/ TaiaNa dE NaZa-
rE SoarES aiKaWa (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 19/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691519
Portaria: 4641/2021 Objetivo: Realizar Vigilâncias epidemiológicas em 
09 propriedades rurais de riscos, 03 propriedades rurais com inspeção de 
patas e bocas de bovídeos e 07 propriedades rurais aleatórias. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino:  Bo-
NiTo, PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 57201611/ GErlaN MaToS 
dE alVarENGa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS /16/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691527
Portaria: 4646/2021 objetivo: realizar palestras e orientação técnica.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
aVEiro,iTaiTUBa/Pa Servidor: 6403242/criSTiaNE BarBaS rEalE SiMÕES 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS 
/ 16/08/2021 a 18/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691523
Portaria: 4640/2021 objetivo: realizar saneamento de focos de aiE 
no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaUaPEBaS/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54185774/dENilSoN 
liMa da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 19/08/2021 a 
21/08/2021.ordenador. JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691521
Portaria: 4634/2021 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 padro-
nização dos procedimentos técnicos. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 
5871115/ Marcia BaTiSTa PENNa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS 
/ 16/08/2021 a 18/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691467
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Portaria: 4625/2021 objetivo: orientar produtor rural a respeito da 
cadeia produtiva do açai, etapas do processo de legalização de produto 
artesanal voltado para a agroindustria de polpa de fruto no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa 
destino: caPaNEMa/Pa Servidor: 57227241/lUiZ aUGUSTo doS SaNToS 
PErEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 13/08/2021 a 
13/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691472
Portaria: 4633/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do 42º Leilão comercial 
campo Verde, município de rondon do Pará. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa destino: roNdoN do 
Pará/Pa Servidor: 5960831/ SErGio aTaidE doS SaNToS (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 13/08/2021 
a 14/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691457
Portaria: 4624/2021 objetivo: coordenar ação conjunta com a diaGro e 
MaPa referente ao programa da mosca da carambola.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa 
Servidor: rG 5906722 /KariNa cardoSo NUNES (GErENTE) / 7,5 diáriaS 
/ 16/08/2021 a 23/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691459
Portaria: 4632/2021 objetivo: Participar de reunião técnica nas Gerências 
regionais de Santarém e oriximiná para discussão e avaliação do cumprimen-
to das metas técnicas dos Programas da Defesa Animal, notificações de do-
enças obrigatórias e Supervisão QUALISV 2021 do MAPA. Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BElTErra, JUrUTi, 
ÓBidoS, oriXiMiNá, SaNTarÉM/Pa Servidor: 57198212/aNa PaUla VilHE-
Na BEcKMaN PiNHo (GErENTE) / 6,5 diáriaS / 29/08/2021 a 04/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691450
Portaria: 4623/2021 objetivo: dar apoio administrativo e logístico 
aos servidores que irão com a finalidade de atender as ações de fisca-
lização em revendas de agrotóxicos.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art.145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aUrora do Pará,iPiXUNa do 
Pará,MÃE do rio,UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 54196694/ lENo rEGiNal-
do rEiS dE aNdradE (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 
a 27/08/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691451
Portaria: 4631/2021 objetivo: Participar de reunião com a GcorE e capacitação 
sobre revendas agropecuárias. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 541885631/Kid STElio 
alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
18/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691443
Portaria: 4622/2021 objetivo: Participar de reunião técnica nas Gerên-
cias regionais de Santarém e oriximiná para discussão e avaliação do cum-
primento das metas técnicas dos Programas da defesa Animal, notificações 
de doenças obrigatórias e Supervisão QUALISV 2021do MAPA.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BElTErra,-
JUrUTi,ÓBidoS,oriXiMiNá,SaNTarÉM/Pa Servidor: 57200257/ SaMYra 
alVES alBUQUErQUE dE liMa (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS 
/ 29/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 691445
Portaria: 4650/2021 objetivo: Participar de reunião técnica com a 
GcorE e capacitação sobre revendas agropecuárias no município. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do 
TaUá/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 57216618/draUcia darlEN 
SilVa GoUVEa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 17/08/2021 a 
18/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691579
Portaria: 4651/2021 objetivo: realizar ação conjunta com a delegacia Es-
pecializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA), afim de atender a 
denúncias de abate clandestinos de animais, e produção de alimentos de origem 
animal em industrias não registradas no serviço de inspeção oficia. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: aBEl 
fiGUEirEdo, BrEU BraNco, Eldorado doS caraJáS, iTUPiraNGa, SaN-
Ta Maria do Pará/Pa.Servidor: 5906865/GUSTaVo HUMBErTo SoUZa do 
aMaral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 7,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
23/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691580
Portaria: 4652/2021 objetivo: orientar e apoiar a nova Gerência re-
gional. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rUrÓPo-
liS/Pa destino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 57227121/ alEXaNdrE PiNTo dE 
carValHo NiNa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
18/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691582
Portaria: 4655/2021 Objetivo: Auxiliar o atendimento a notificação de 
mortalidade de animais e realizar monitoramento e captura de morcegos 
hematófagos em 3 propriedades rurais. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTa Maria do Pará/Pa destino: MUaNá/Pa 
Servidor: 54185980/adircEli WENdE corrEa BoTElHo (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 09/08/2021 a 14/08/2021.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691567

Portaria: 4656/2021 objetivo: realizar ação conjunta com a delegacia 
Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal ( DEMAPA ), afim de 
atender a denúncias de abate clandestinos de animais, e produção de ali-
mentos de origem animal em industrias não registradas no serviço de ins-
peção oficial.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CAS-
TaNHal/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo,BrEU BraNco,Eldorado doS 
caraJáS,iTUPiraNGa,SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 5870364/ 
JoSE fErrEira NoBrE JUNior (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
7,5 diáriaS / 16/08/2021 a 23/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 691569
Portaria: 4649/2021 objetivo: Participar de reunião técnica nas Gerên-
cias regionais de Santarém e oriximiná para discussão e avaliação do cum-
primento das metas técnicas dos Programas da Defesa Animal, notificações 
de doenças obrigatórias e Supervisão QUALISV 2021 do MAPA. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BEl-
TErra, JUrUTi, ÓBidoS, oriXiMiNá, SaNTarÉM/Pa Servidor: 55588132 
/ElaiNE lEao QUEiroZ SErrao (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - 
MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 29/08/2021 a 04/09/2021. orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691558
Portaria: 4654/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nas proximidades 
do evento agropecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 57223302/ 
SiMoNE da NÓBrEGa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
13/08/2021 a 15/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691564
Portaria: 4653/2021 objetivo: Participar de reunião técnica com a Gco-
rE e capacitação sobre revendas agropecuárias no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl do Pará/
Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 54187465 /Marilia fErNaNdES dE 
SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 23/08/2021 a 
24/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691549
Portaria: 4648/2021 objetivo: apurar supostas irregularidades pratica-
das por servidor nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SÃo doMiNGoS do araGUaia, 
SÃo GEraldo do araGUaia/Pa Servidor: 03173186/carloS BENJaMiM 
da coSTa MarTiNS (GErENTE) /5,5 diáriaS / 16/08/2021 a 21/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 691552
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0598 /2021 – 09. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar 04/08/2021, o Supervisor regional de capanema, 
designado através da PorTaria nº 0576/2021, o Extensionista rural l 
WaldEMiro dE oliVEira roSa JÚNior- Matrícula nº 55588416/2, portador 
do cPf nº 647.848.002-04, ordenador Titular de despesa da Unidade Gestora 
Descentralizada do Escritório Regional de Capanema, para movimentar os 
recursos financeiros em conjunto com o co-responsável legalmente designado.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 691739
..

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

diÁria
.

Portaria n.º 065/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S. a. - cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
1.conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e meia) 
diárias ao José Antonio Scaff Filho – Diretor Presidente que irá visitar as 
futuras instalações do polo da cEaSa em Marabá/Pa, no período de 10 a 
14 de agosto de 2021.
2.os efeitos desta PorTaria retroagem ao dia 10/08/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se em 12 de agosto de 2021.
NEUZa crUZ dEl TETTo SilVa
diretora Presidente em Exercício
cEaSa/Pa

Protocolo: 691626
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 1267/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de feve-
reiro de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 
2021;
coNSidEraNdo o PaE 2021/844848, de 04 de agosto de 2021;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida aos servidores 
abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar

5923578/2 MarcEllE VaScoNcEloS dUraNS dE oliVEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 10/08/2021

5939765/2 MaricElio dE MEdEiroS GUiMaraES TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE 19/07/2021

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percen-
tual de 60% (sessenta por cento), aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
5931520/2 JoSElia PaTricia fiGUEirEdo dE araUJo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 11/08/2021
5923503/3 THiaGo PaiXao da SilVa TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 11/08/2021

Belém, 10 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 691718
o secretÁrio de estado de Meio aMBieNte e sUsteNtaBiLi-
dade, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, da 
constituição do Estado do Pará; e, considerando o decreto s/nº, de 14 de 
janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.781, de 15 de janeiro de 2019;
coNSidEraNdo o que dispõe os decreto Estadual nº 249 de 11.10.2011, 
em observância aos art. 32 e 33 da lei nº 5.810, de 24.01.1994, e art. 40, 
§ 4º da constituição do Estado do Pará e;
coNSidEraNdo ainda, o Parecer conclusivo apresentado pela comissão 
Especial de avaliação de desempenho – cESad/SESPa, instituída pela 
PorTaria Nº 214, publicada no doE nº 32.942 de 04.08.2015.
r E S o l V E:
i - HoMoloGar, o resultado da avaliação Especial de desempenho que 
considerou aprovada no Estágio Probatório a servidora abaixo identificada, 
considerando-a apta para o exercer o cargo, com o conceito obtido de 
acordo com o seu respectivos processos.

id. fUNcioNal NoME carGo ProcESSo coNcEiTo

57215498-1 ialE GUEdES dE aNdradE coSTa TÉcNico dE laBoraTÓrio 2011/212727 
2016/230050 BoM

Belém, 10 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará

Protocolo: 691463

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 083/2021-seMas/Pa
Processp: 2021/541925
rEf. PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 003/2019/SEPlad
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 013/2020/SEPlad
objeto: Prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de 
mão de obra de vigilância patrimonial armada e desarmada, compreenden-
do o fornecimento de uniformes e a disponibilização de todas as ferramen-
tas e equipamentos de proteção individuais necessários á sua execução.
Valor Total: r$ 4.238.530,56
Valor Mensal: r$ 353.210,88
Vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
assinatura: 12/08/2021
dotação orçamentária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001, PTrES 
278338; foNTE:0316006361-SUPEráViT fEMa; ElEMENTo 339037; Pla-
No iNTErNo: 4120008338c aÇÃo: 213481
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli (cNPJ º 17.433.496/0001-90)
Endereço: av. almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy, nº 205, 
Bairro: Souza – cEP: 66.812-030, Belém/Pa, fone (91) 3038-7438 / 3038-
7459 / 98404-1194, e-mail: coordenador.comercial@belemrioseguranca.
com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 691899

coNtrato: 082/2021-seMas/Pa
Processo: 2021/467523
rEf. PrEGÃo ElETrÔNico SrP/SEPlad Nº 003/2019
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 014/2020/SEPlad/Pa
objeto:Prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de 
mão de obra de vigilância patrimonial armada e desarmada, compreenden-
do o fornecimento de uniformes e a disponibilização de todas as ferramen-
tas e equipamentos de proteção individuais necessários á sua execução.
Valor Total: r$ 250.633,32
Valor Mensal: r$ 20.886,11
Vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
assinatura: 12/08/2021
dotação orçamentária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001, PTrES 
278338; foNTE:0316006361-SUPEráViT fEMa; ElEMENTo 339037; Pla-
No iNTErNo: 4120008338c aÇÃo: 213481
contratado: c&S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial EirEli (cNPJ 
º 14.151.000/0001-05)
Endereço: alameda Moreira da costa, nº 14 - Bloco B, Bairro: São Braz, 
cEP: 66.093-710, fone: (91) 3355-0531/0542/0524, e-mail: comercial@
cessegurança.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 691888
coNtrato Nº 081/2021-seMas/Pa
Processo: 2021/467523
rEf. PrEGÃo ElETrÔNico SrP/SEPlad Nº 003/2019
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 015/2020/SEPlad/Pa
objeto: Prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de 
mão de obra de vigilância patrimonial armada e desarmada, compreenden-
do o fornecimento de uniformes e a disponibilização de todas as ferramen-
tas e equipamentos de proteção individuais necessários á sua execução.
Valor Total: r$ 778.177,92
Valor Mensal: r$ 64.848,16
Vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
assinatura: 12/08/2021
dotação orçamentária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001, PTrES 
278338; foNTE:0316006361-SUPEráViT fEMa; ElEMENTo 339037; Pla-
No iNTErNo: 4120008338c aÇÃo: 213481
contratado: caNTÃo ViGilaNcia E SEGUraNÇa lTda (cNPJ º 
14.966.650/0003-62)
Endereço: Trav. Quintino Bocaiuva, n° 2129, Bairro da condor, Belém Pará, 
cEP 66.033-620, fone (91) 3230-2750, rG: 1.440.822 dGPc/Go, cPf: 
089.183.748-52, Telefone: (63) 3224-4046, (91) 3230-2750, (91) 98568-
0987, E-mail: reinaldo-naves@hotmail.com, cantao@cantaovigilancia.
com.br e cantaovigilanciacomercial@gmail.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 691873

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1273/2021 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar capacitação em análise e Validação de car para servi-
dores das Secretarias Municipais de Meio ambiente de aveiro, Mojuí dos 
Campos, Rurópolis e Juruti.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e aveiro/Pa
Período: 15/08 a 23/08/2021 – 08 e ½ diárias.
Servidores:
- 5923751/2 - MarcoS aNdrE PiMENTEl dE MacEdo – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente).
- 5954991/1 - rafaEl MElo dE BriTo – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente).
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 691251
Portaria Nº 1132/2021 - GaB/seMas 21 de JULHo de 2021.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização em barragens de acumulação de 
água, para o cumprimento da Meta 1.5 do contrato ProGESTÃo-ciclo ii 
pelo Estado do Pará, junto à agência Nacional de águas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa e Mãe do rio/Pa
Período: 02/08 a 08/08/2021 – 6 e ½ diárias
Servidores:
- 55587537/1 - carla TaTiaNi do carMo PErEira - (Técnica em Gestão 
de Meio ambiente)
- 6330953/2 - liliaN PaUla alMEida da SilVa - (Técnica em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5927741/3 - JUVENal JUarEZ aNdradE da SilVa NETo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 683224
Portaria Nº 1226/2021 - GaB/seMas 03 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimento de transporte de 
substâncias e produtos perigosos, situado no município de Uruará/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
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destino: Uruará/Pa e Porto de Moz/Pa
Período: 17/08 a 22/08/2021– 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5951928/1 - JESSica dE SoUZa MEUrEr - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 6403473/1 - SaMYr SaliM MoNTEiro MaUad - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 688042
Portaria Nº 1271/2021 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2021.
Objetivo: Proceder vistoria técnica em Projetos de Reflorestamento, no 
município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Portel/Pa
Período: 17/08 a 21/08/2021 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 57194445/2 – alBaNiSE SoUSa doS SaNToS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57230161/1 – ZiVaNildo coSTa fErrEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 690551

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 31/2021-MMa
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico (PaE) N.º: 2021/564647.
ProcESSo SEi N.º: 02000.002256/2021-10.
ParTES: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SE-
MaS e Ministério do Meio ambiente – MMa, por intermédio de sua SEcrE-
Taria da aMaZÔNia E SErViÇoS aMBiENTaiS - SaS.
ENdErEÇo da ParTE: Esplanada dos Ministérios, Bloco “B”, 5º andar, Bra-
sília/df
oBJETo: Estabelecer os termos, entre o Ministério do Meio ambiente 
(MMa) e a Secretaria de Estado do Meio ambiente e Sustentabilidade do 
Pará (SEMaS-Pa), para a implementação do projeto intitulado Projeto flo-
resta + “Pagamentos por resultados de rEdd+ por resultados alcançados 
pelo Brasil no bioma amazônia”.
VIGÊNCIA: INICIO: 06/08/2021 │ TÉRMINO: 06/08/2026
Valor: r$ 0,00 (inexistente).
daTa da aSSiNaTUra: 03/08/2021.
aSSiNaNTES: José Mauro de lima o’ de almeida, pela SEMaS; Marta lisli 
ribeiro de Morais Giannich, pela SaS.
coMiSSÃo GESTora da ParcEria: luiz Edinelson cardoso e cardoso 
(SaGra), diana da Silva castro (SaGrH), pela SEMaS; clarisse Elisabeth 
fonseca cruz, andréa arean oncala, pelo MMa - SaS, nos termos da lei.

Protocolo: 691783

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 418 de 12 de aGosto de 2021
a PrESidENTE do iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da 
BiodiVErSidadE do ESTado do Pará – idEflor-Bio, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 2, inciso XViii da lei Estadual Nº 
6.963, de 16 de abril de 2007;
considerando a PorTaria Nº 43, de 31 de janeiro de 2014, do Ministério 
do Meio ambiente, que institui o Programa Nacional de conservação das 
Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-Espécies;
considerando a Portaria MMa nº 444 e 443, de 17 de dezembro de 2014 
que reconhece as espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e inver-
tebrados terrestres ameaçados de extinção, assim como a lista da flora 
ameaçadas, conforme seus anexos;
considerando a resolução coEMa N° 54 de 24/10/2007 que estabelece a 
lista de Espécies ameaçadas de Extinção do Estado do Pará;
considerando o decreto Estadual N ° 802 de 20/02/2008 que estabelece 
através do Programa Extinção Zero que nenhuma espécie ameaçada de 
extinção no Pará venha a se tornar de fato extinta;
considerando o acordo de cooperação n°01/2018/SBio/MMa, Processo no 
02000.000974/2016-94, entre a UNiÃo, por intermédio da Secretaria de 
Biodiversidade do Ministério do Meio ambiente - SBio/MMa, e o fundo 
Mundial para a Natureza - WWf-Brasil, com o objetivo de estabelecer coo-
peração entre o MMa e o WWf-Brasil para a implementação das atividades 
do Projeto “Estratégia Nacional para conservação de Espécies ameaçadas 
de Extinção (GEF Pró-Espécies)”;
considerando o acordo de cooperação Técnica entre idEflor-Bio e WWf, 
estabelecendo atribuições e responsabilidades as parte na implementação 
do Projeto “Estratégia Nacional para a conservação de Espécies ameaça-
das de Extinção - Pró- Espécies - ACT n° 03/2019, (Processo IDEFLOR-Bio 

2019/293124, (pág. 112 a 120), assinado em 31/10/2019 com vigência de 
31/10/2019 a 30/10/2023 publicado no d.o.E nº 34028 de 06/11/2019;
considerando o acima disposto, resolve:
art. 1° aprovar o Plano de ação para a conservação das Espécies ameaça-
das de Extinção do Território Xingu (PAT Xingu).
art. 2° o Plano de ação para a conservação das Espécies ameaçadas de 
Extinção do Território Xingu (PAT Xingu) tem o objetivo de “Promover a 
conservação das espécies alvo e do território do PAT Xingu e o engaja-
mento dos atores locais”, num prazo de cinco anos a partir da data de 
publicação.
§ 1° o PaT Xingu apresenta como espécies-alvo 08 (oito) espécies: 04 
(quatro) da flora, Pau-cravo - Dicypellium caryophyllaceum (Mart.) Nees; 
acapú - Vouacapoua americana aubl.; Jutaí/Jatobá - Hymenaea parvifolia 
Huber; Maria fecha-porta - Mimosa skinneri var. carajarum; e 04 (quatro) 
da fauna: o colêmbolo/tatuzinho - Troglobius brasiliensis Vargas e Zeppe-
lini, 1995; e 03 (três) rivulídeos ou “peixes de chuva” - Pituna xinguensis 
costa, 2007, Plesiolebias altamira costa & Nielsen, 2007, Spectrolebias 
reticulatus (costa & Nielsen, 2003).
§ 2° Para atingir o objetivo do PaT Xingu, previsto no caput, foram esta-
belecidas 27 ações de conservação distribuídas em cinco objetivos especí-
ficos, assim definidos:
i. Estabelecimento de estratégias para mitigar os impactos dos empreen-
dimentos de infraestrutura, barramento e mineração sobre os habitats das 
espécies alvo do PaT Xingu;
ii. implementação de medidas de manejo (in situ, ex situ e on farm) para 
as espécies do PaT e seus ambientes, agregando valor na cadeia produtiva 
sustentável;
iii. ampliação da conexão de fragmentos e mitigação da perda de habitat 
para a monocultura e pecuária;
IV. Implementação de políticas públicas de fiscalização do comércio ilegal, 
extração seletiva e ordenamento do uso/turismo.
V. Geração, difusão e popularização do conhecimento sobre as espécies e 
o ambiente do Território.
art. 3° instituir o Grupo de assessoramento Técnico (GaT), para acompa-
nhar a implementação e realizar a monitoria do primeiro ciclo de gestão 
do Plano de ação Territorial do Xingu (PaT Xingu), com a seguinte com-
posição:
i. Nívia Glaucia Pinto Pereira - do instituto para o desenvolvimento flores-
tal e da Biodiversidade do Estado do Pará (idEflor-Bio), como coorde-
nadora do GaT;
ii. alany Gonçalves, do instituto Mamiraruá;
iii. douglas Zeppelini, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB);
iV. Ely Simone Gurgel, do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG);
V. Viviam fernanda Martins carneiro, do instituto para o desenvolvimento 
florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (idEflor-Bio);
Vi. Maria Saloma Mendes de oliveira (SETraPES/Senador José Porfírio);
Vii. Manuel lima, do instituto chico Mendes para a conservação da Biodi-
versidade (icMBio);
Viii. renata Valente, da fundação Nacional do Índio (fUNai);
iX. rodolfo fernando Moraes Pereira, do instituto Brasileiro do Meio am-
biente e dos recursos Naturais renováveis (iBaMa).
art. 4° a participação no Grupo de assessoramento Técnico do PaT Xingu 
não ensejará qualquer tipo de remuneração, não induz qualquer relação 
de subordinação entre os seus componentes e com o idEflor-Bio e será 
considerado serviço de relevante interesse público.
art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente

Protocolo: 691632
Portaria Nº 420 de 12 de aGosto de 2021
a PrESidENTE do iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da 
BiodiVErSidadE do ESTado do Pará – idEflor-Bio, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 2, inciso XViii da lei Estadual Nº 
6.963, de 16 de abril de 2007;
considerando a PorTaria Nº 43, de 31 de janeiro de 2014, do Ministério 
do Meio ambiente, que institui o Programa Nacional de conservação das 
Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-Espécies;
considerando a Portaria MMa nº 444 e 443, de 17 de dezembro de 2014 
que reconhece as espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e inver-
tebrados terrestres ameaçados de extinção, assim como a lista da flora 
ameaçadas, conforme seus anexos;
considerando a resolução coEMa N° 54 de 24/10/2007 que estabelece a 
lista de Espécies ameaçadas de Extinção do Estado do Pará;
considerando o decreto Estadual N ° 802 de 20/02/2008 que estabelece 
através do Programa Extinção Zero que nenhuma espécie ameaçada de 
extinção no Pará venha a se tornar de fato extinta;
considerando o acordo de cooperação n°01/2018/SBio/MMa, Processo no 
02000.000974/2016-94, entre a UNiÃo, por intermédio da Secretaria de 
Biodiversidade do Ministério do Meio ambiente - SBio/MMa, e o fundo 
Mundial para a Natureza - WWf-Brasil, com o objetivo de estabelecer coo-
peração entre o MMa e o WWf-Brasil para a implementação das atividades 
do Projeto “Estratégia Nacional para conservação de Espécies ameaçadas 
de Extinção (GEF Pró-Espécies)”;
considerando o acordo de cooperação Técnica entre idEflor-Bio e WWf, 
estabelecendo atribuições e responsabilidades as parte na implementação 
do Projeto “Estratégia Nacional para a conservação de Espécies ameaça-
das de Extinção - Pró- Espécies - ACT n° 03/2019, (Processo IDEFLOR-Bio 
2019/293124, (pág. 112 a 120), assinado em 31/10/2019 com vigência de 
31/10/2019 a 30/10/2023 publicado no d.o.E nº 34028 de 06/11/2019;
considerando o acima disposto, resolve:
art. 1° aprovar o Plano de ação para a conservação das Espécies ameaça-
das de Extinção do Território Meio Norte (PAT Meio Norte).
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art. 2° o Plano de ação para a conservação das Espécies ameaçadas de 
Extinção do Território Meio Norte (PAT Meio Norte) tem o objetivo de “Pro-
mover a melhoria do estado de conservação das espécies alvo e dos habi-
tats do PaT Meio Norte, com participação e engajamento de atores locais, 
até o final de 2026.”
§ 1° Para atingir o objetivo do PaT Meio Norte, previsto no caput, foram 
estabelecidas as ações de conservação distribuídas em quatro objetivos 
específicos, assim definidos:
i. Geração, comunicação e aplicação do conhecimento sobre as espécies 
ameaçadas de extinção e ambientes no território do PAT Meio Norte;
ii. capacitação das partes interessadas e divulgação sobre o PaT Meio 
Norte e suas espécies alvo, visando maior engajamento e integração na 
execução das ações.
iii. implementação de medidas de conservação e manejo in situ, ex-situ e 
on-farm para as espécies e ambientes do PaT Meio Norte.
iV. Promoção e fortalecimento à legislação ambiental existente para con-
servação e monitoramento das espécies ameaçadas de extinção e seus 
habitats.
§ 2° o Plano de ação para a conservação das Espécies ameaçadas de 
Extinção do Território Meio Norte estabelece ações prioritárias de conser-
vação para 12 espécies, consideradas ameaçadas de extinção, classificadas 
na categoria criticamente ameaçada, de acordo com as Portarias MMa N° 
443/2014, 444/2014 e 445/2014, sendo 9 (nove) espécies da fauna: crax 
fasciolata pinima, crenicichla cyclostoma, Hypsolebias tocantinensis, la-
montichthys parakana, Microglanis robustus, coarazuphinum tapiaguassu, 
Glomeridesmus spelaeus, leptokoenenia pelada; Pseudonannolene spela-
ea e 3 (três) espécies da flora: Erythroxylum ayrtonianum; Rinorea villosi-
flora; Mimosa skinneri var. carajarum.
§ 3° além das espécies-alvo listadas no parágrafo anterior, outras espécies 
ameaçadas de extinção, de acordo com as listas oficiais, também serão be-
neficiadas com ações do PAT Meio Norte. Estas estarão listadas no Sumário 
Executivo do Plano de ação para a conservação das Espécies ameaçadas 
de Extinção do Território Meio Norte, o qual estará disposto no sítio eletrô-
nico do idEflor-Bio.
art. 3° o Plano de ação para a conservação das Espécies ameaçadas de 
Extinção do Território Meio Norte será coordenado conjuntamente pela Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e recursos Naturais do Maranhão 
– SEMa, pelo instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará – idEflor-Bio e pelo instituto Natureza do Tocantins 
– Naturatins.
art. 4° o PaT Meio Norte será monitorado anualmente para revisão e ajuste 
das ações, com avaliação intermediária e final durante o ciclo da gestão.
art. 5° instituir o Grupo de assessoramento Técnico (GaT), para acompa-
nhar a implementação e realizar a monitoria do primeiro ciclo de gestão do 
PaT Meio Norte, com a seguinte composição:
i. alberto akama, do Museu Paraense Emílio Goeldi;
II. Allan Calux, da Sociedade Brasileira de Espeleologia e Carstografica – 
Karst applied research centre;
III. André Cardoso, do Grupo Espeleológico de Marabá;
iV. camila Gomes, do centro Nacional de Pesquisa e conservação de aves 
Silvestres/instituto chico Mendes de conservação da Biodiversidade;
V. flora Bittencourt lima, instituto Peabiru e Núcleo de Pesquisa e Exten-
são em Saberese Práticas Agroecológicas – Universidade Federal do Norte 
do Tocantins;
VI. Gustavo Helal Gonsioroski da Silva, do Laboratório de Ornitologia – 
centro de Estudos Superiores de caxias/Universidade Estadual do Mara-
nhão;
Vii. laís de Morais rêgo Silva, da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e recursos Naturais do Maranhão;
Viii. lucas cardoso Marinho, da Universidade federal do Maranhão;
iX. lucas costa Monteiro lopes, do Jardim Botânico do rio de Janeiro;
X. Natércia camille Vasconcelos feitosa Marques cardoso, da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente e recursos Hídricos de imperatriz – Maranhão;
Xi. oscar Barroso Vitorino Júnior, do instituto Natureza do Tocantins;
Xii. Priscila Guimarães Martins, da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de canaã dos carajás – Pará;
Xiii. rubens de aquino oliveira, do instituto de desenvolvimento florestal 
e Biodiversidade do Estado do Pará;
XiV. Tarcísio Magevski rodrigues, do Parque Zoobotânico Vale.
art. 6° a participação no Grupo de assessoramento Técnico do PaT Meio 
Norte não ensejará qualquer tipo de remuneração, não induz qualquer re-
lação de subordinação entre os seus componentes com idEflor-Bio e será 
considerado serviço de relevante interesse público.
art. 7° o Plano de ação para a conservação das Espécies ameaçadas de 
Extinção do Território Meio Norte terá duração de 5 (cinco) anos, a partir 
da data de publicação desta portaria.
art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente

Protocolo: 691635

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo. Na publicação do dia 11/08/2021, doE n° 
34.666, Protocolo n° 690402, página 51, referente ao Extrato do 1º Termo 
aditivo ao convênio n° 02/2020. onde se l
ê: “ViGÊNcia: 05/08/2021 a 04/07/2022”. Leia-se: “ViGÊNcia: 
05/08/2021 a 04/08/2022”.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 691638

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 011/2021
ParTES: instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará - idEflor-Bio e Prefeitura Municipal de Medicilândia.
oBJETo: o presente acordo dE cooPEraÇÃo TÉcNica – acT, objeti-
va o fomento a projetos de recuperação de áreas alteradas no município 
de Medicilândia, com a implantação de Sistemas agroflorestais- SAF´s, a 
partir da mútua cooperação técnica entre idEflor-Bio e PMM, com ações 
integradas de orientação técnica e extensão rural, mediante práticas am-
bientais sustentáveis, para atender demandas da agricultura familiar no 
referido município, além de outros empreendimentos de interesse comum 
às partes.
ViGÊNcia: 10/08/2021 a 09/08/2024.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
JUlio cESar do EGiTo
Prefeita Municipal de Medicilândia

Protocolo: 691641

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 1199/2021 - GaB.saGa/seGUP
Belém-Pa, 12 de agosto de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES, 
no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato n° 061/2020-SEGUP, celebrado com a em-
presa JUSTiN E MaiaN lTda - EPP, oriundo do Processo Eletrônico nº 
2019/278445, objetivando prestação de serviços continuados de limpeza,-
tratamento químico e manutenção de piscina semiolímpica, com capaci-
dade volumétrica de 2.585 metros cúbicos 50mx23,5mx2,20m, compre-
endendo manutenções: dos Sistema de filtragem, de abastecimento de 
água; de Eequipamentos das casas de Máquinas e Quadros de Eenergia do 
Sistema filtrante e do Sistema de abastecimento de agua do instituto de 
Ensino de Segurança do Pará - iESP, c/ fornecimento dos Produtos Quími-
cos, reposição de Peças e demais insumos necessários, de acordo com as 
condições e especifi cações no Termo de Referência.
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93; o 
decreto Estadual nº 870/2013 e a instrução Normativa nº 02/2019 da 
aGE.
rESolVE: Nomear o servidor abaixo, em substituição ao Sr ronaldo ca-
mara da Silva (MF. 5452732) para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato nº 061/2020-SEGUP:
- 2º SGT BM MarcElo SaNToS da SilVa (Mf 5398100) (fiscal Suplente)
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 691536
Portaria N.º 1200/2021 - GaB.saGa/seGUP
Belém-Pa, 12 de agosto de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES, 
no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato n° 008/2020-SEGUP, celebrado com a em-
presa EMillY criSTiNa MElo dE araUJo EirEli, oriundo do Processo nº 
2019/456213, objetivando a permissão de uso do espaço público para ex-
ploração comercial de restaurante, localizado no prédio do instituto de 
Ensino de Segurança do Pará - iESP.
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93; o 
decreto Estadual nº 870/2013 e a instrução Normativa nº 02/2019 da 
aGE.
rESolVE: Nomear o servidor abaixo, em substituição ao Sr ronaldo ca-
mara da Silva (MF. 5452732) para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato nº 008/2020-SEGUP:
- 1º SGT BM aNdrEliNo fErrEira diaS (Mf 5602327) (fiscal Suplente)
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 691538
Portaria N.º 1.201/2021 - GaB.saGa/seGUP
Belém-Pa, 12 de agosto de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, Sr. alaN ailToN da SilVa GUiMa-
rÃES, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato administrativo Nº 085/2021-SEGUP/Pa, ce-
lebrado com a empresa PrESiM PrEMoldadoS SiMoES ENGENHaria 
lTda, oriundo do Processo n° 2021/306706, decorrente do Pregão Eletrô-
nico nº 011/2021-SEGUP/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa para 
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Elaboração de Projeto Executivo complementares de Engenharia civil e Na-
val para adaptação dos Projetos Existentes da Base flutuante de antônio 
Lemos para Construção da Base Candirú, que ficará localizada na margem 
direita do rio Amazonas, estreito de Óbidos-PA, conforme especificações 
técnicas estabelecidas no Termo de referência.
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93 e a 
instrução Normativa n° 02/2019 da aGE;
RESOLVE: Nomear, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 
administrativo Nº 085/2021-SEGUP/Pa, os servidores abaixo relacionados:
- iGor BiTar MaToS, Matrícula funcional n° 5924263/2, como fiscal Ti-
tular;
- carla Maria dE MacEdo ESTacio, Matrícula funcional n° 5891422/1, 
como fiscal Suplente;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 691856

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº1198/2021-saGa
Belém, 12 de agosto de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº2021/856343, e Mem.043/2021-fiSP, 
de 03.10.2021.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº1197/2021-SaGa, de 10.08.2021, publi-
cada no doE nº34.668, de 12.08.2021, que concedeu 30(trinta) dias de 
férias regulamentares à servidora lUcidalVa ViEira da SilVa, coorde-
nador de Grupo de Trabalho do iESP, Mf 95528/1, 2020/2021, no período 
de 01.08 a 30.08.2021.
r E S o l V E:
designar a servidora roSEMarY da SilVa SoarES, assistente adminis-
trativo, Mf3697/1, para responder pelo cargo de coordenador de Grupo de 
Trabalho do iESP, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 691553

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 15-2021-FisP - exercício: 2021
objeto: contratação de empresa especializada na área de engenha-
ria e arquitetura para realização de obra da construção do 20° Ba-
talhão de Polícia Militar Belém/Pa. Valor Total: r$ 1.100.000,00 (um 
milhão e cem mil reais), data da assinatura: 12/08/2021, Vigência: 
12/08/2021 a 11/08/2022, Processo nº 2021/283524, rdc nº 001/2021/
fiSP funcional Programática:44.101.06.181.1502.8264, Natureza da des-
pesa: 449051, fonte: 0141 e 0341. contratada: coNSTrUTora ENErGEo 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 11.649.335/0001-51, localizada na 
Trav. Segunda de Queluz, nº114, bairro: canudos, cEP 66.070-500. fáBio 
da lUZ dE PiNHo/diretor e ordenador de despesa do fiSP - Wagner alves 
oliveira/construtora Energeo lTda.

Protocolo: 691667
coNtrato adMiNistratiVo Nº 085/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/306706
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico nº 011/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação de empresa para Elaboração de Projeto Executivo 
complementares de Engenharia civil e Naval para adaptação dos Projetos 
Existentes da Base flutuante de antônio lemos para construção da Base 
Candirú, que ficará localizada na margem direita do rio Amazonas, estreito 
de Óbidos-PA, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo 
de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 188/2021-coNJUr
data de assinatura: 11 de agosto de 2021
Vigência: 11/08/2021 a 10/08/2022
Valor Global:r$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento 
das ações integradas de Segurança Pública; Natureza: 339039 e fontes: 
0101 e 0301.
contratado:PrESiM PrEMoldadoS SiMoES ENGENHaria lTda
cNPJ: 02.639.925/0001-02
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 691725

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o Fundo de investimento de segurança Pública, através de seu di-
retor, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, 
conforme abaixo descrito:
PE nº 004/2021-fiSP, modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço 
por item, no valor global de r$871.886,55.
objeto: aquisição de motos aquáticas, embarcações, carretinhas de trans-
porte e equipamentos de proteção individual para atendimento das ativi-
dades de prevenção balneária.
Pregoeira: renata de aviz Batista – caP QoBM

data de abertura: 25/08/2021, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém, 12 de agosto de 2021.
faBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesas do fiSP

Protocolo: 691658
o Fundo de estadual de segurança Pública, através de seu Presidente, 
comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de veículos adaptados para o policiamento com cães.
PrEGoEiro: Vander cleiton Guimarães alves – cB PM
daTa da aBErTUra: 25/08/2021 às 09h30
local: www.gov.br/compras.
oBS: o presente Edital encontra-se disponível no endereço eletrôni-
co www.compraspara.pa.gov.br.
coNTaToS: (91) 3184-2529 / 3225-1012.
Belém/Pa, 11 de agosto de 2021.
augusto césar de oliveira Silva - MaJ QoBM
Presidente da cPl/fESP

Protocolo: 691592
aViso de LicitaÇÃo
o Fundo de investimento de segurança Pública, através do Presiden-
te da cPl, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrô-
nico, conforme abaixo descrito:
PE nº 007/2021-fiSP, modo de disputa aberto, tipo menor preço por grupo.
objeto: aquisição de aparelhos de condicionamento de ar para Policia 
CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA, de acordo com as especificações, 
quantitativos e observações constantes no Termo de referência do Edital.
Pregoeiro: aUGUSTo cÉSar dE oliVEira SilVa – MaJ QoBM
data de abertura: 25/08/2021, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspa-
ra.pa.gov.br.
Belém, 12 de agosto de 2021.
fáBio da lUZ dE PiNHo - cEl QoPM
diretor e ordenador de despesas do fiSP

Protocolo: 691827

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1187/2021 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1056/2021-SaGa de 
14.07.2021, aos servidores abaixo mencionado, em virtude ter permane-
cido nos municípios de caPaNEMa E adJacÊNciaS/Pa,” B”, À Serviço da 
SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 22 à 25.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM MarcElo JorGE dE araÚJo, Mf: 5796229
cB PM GiSElY liMa SilVa, Mf: 57231915-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 691864
Portaria Nº 1181/2021–saGa
oBJETiVo: por ocasião da “oPEraÇÃo VErÃo 2021”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 29.07 à 02.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): JoEl da cUNHa rodriGUES, Mf: 54181470
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1182/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM NoVo/Pa
PErÍodo: 27 à 28.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT BM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf: 
5634814-1
SGT BM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf: 5826993-1
cB PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf: 54193240-1
cB PM NEHEMiaS PEiXoTo SoarES, Mf: 57222471-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1183/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 13 à 15.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(dois) de pousada
SErVidor(ES): caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 
5196604-2
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caP PM GilMar MENdES caValcaNTE, Mf: 571983331
MarcUS ViNiciUS da SilVa, Mf: 57222448
cB PM aNdErSoN JoSÉ oliVEira liMa, Mf: 57232163-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1184/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaGoMiNaS/Pa
PErÍodo: 15.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): MaJ BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 54185292-1
MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 571741091
SUB TEN PM ElENilSoN da SilVa MaMorÉ, Mf: 5195292-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1185/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 
2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 22 à 25.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03 (três) de pou-
sada
SErVidor(ES): cB BM raiMUNdo WElliNToN do NaSciMENTo carVa-
lHo, Mf: 57173381-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1186/2021–saGa
oBJETiVo: por ocasião da “oPEraÇÃo VErÃo 2021”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 23 à 26.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN cEl PM oPHir dUarTE MUfarrEJ, Mf: 5808120
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1188/2021–saGa
oBJETiVo: para acompanhar a entrega da embarcação lV Motor 60HP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraPaNiM/Pa
PErÍodo: 19 à 20.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): arTHUr ro roSário BraGa, Mf: 57221105
JaNair oliVEira da SilVa, Mf: 5332788
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1189/2021–saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações que serão 
utilizados na “operação Verão 2021”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): acará E BarcarENa/Pa
PErÍodo: 24 à 25.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): cB PM MarcoS aNTÔNio HolaNda MariNHEiro, Mf: 
57222513-1
cB PM WilliaM MarQUES dE caSTro, Mf: 57232347-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1190/2021–saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações que serão 
utilizados na “operação Verão 2021”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): acará E BarcarENa/Pa
PErÍodo: 24 à 25.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): loUrENÇo JoSÉ dE MaToS SaldaNHa, Mf: 5900352
aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 691919

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
resoLUÇÃo-424/2021
eMeNta: relatório ouvidoria 2º semestre 2020
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019(doE nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução 408-2020, homologada pelo decre-
to No 1.465, respectivamente.
considerando o que estabelecer o art 12 da lei n°7584/2011 e art 22, da 
resolução n° 304/2016, homologada pelo decreto n°1666/16, respecti-

vamente, vinculando a ouvidoria à do SiEdS ao coNSEP, determinando a 
prestação de contas de suas ações e atividades;
Considerando a finalidade da Ouvidoria do SIEDS, de promover a valoriza-
ção dos direitos e dos interesses individuais e coletivos, contra atos ilícitos 
praticados pelos agentes públicos integrantes do SiEdS;
considerando que o exame e parecer exarado pela Educadora Social Ma-
ria de fátima Matos Silva -conselheira Titular da Sociedade Paraense de 
direitos de direitos Humanos, relatora do Processo nº008/coNSEP - ano 
2021- Relatório de Atividades da Ouvidoria /SIEDS -2º SEMESTRE-ANO 
2020, recebeu unânime acatamento dos conselheiros presentes na 363ª 
reunião ordinária, realizada em 29 de junho de 2021.
rESolVE
art. 1º - aprovar na íntegra o parecer apresentado pelo defensor Público 
João Paulo carneiro Gonçalves ledo - conselheiro Titular- defensor Pú-
blico Estadual, Relator do Processo nº 010/CONSEP - Ano 2020- Relató-
rio de atividades da ouvidoria /SiEdS -1º SEMESTrE-aNo 2020 (Extrato 
anexo), de responsabilidade da advª Maria cristina fonseca de carvalho, 
titular do cargo, devendo ser analisadas e praticadas as recomendações 
constantes do parecer do relator, por ser a ouvidoria uma importante fer-
ramenta para o Estado garantir os direitos da população à segurança de 
qualidade.
Art. 2º - Relatório de Atividades da Ouvidoria /SIEDS -2º SEMESTRE-A-
No 2020, tombado como Processo nº 008/coNSEP - ano 2021- (protocolo 
2020/178067), é aprovado com as seguintes ressalvas abaixo, devendo as 
mesmas serem objetos de correção nos próximos relatórios:
 rEcoMENdaÇÃo
1. A observação pelos órgãos do SIEDS sobre o cumprimento dos prazos e 
resposta dos ofícios enviados por esta ouvidoria;
2. a publicização do trabalho desenvolvido pela ouvidoria junto a aS-
COM, para que a sociedade civil tome conhecimento das ações. Os fluxos 
e processos internos de tratamento de dados em ambiente de ouvidoria 
precisam ser divulgados e serem de fácil acesso para os mais diferentes 
públicos, incluídos deficientes visuais, auditivos, numa linguagem de fácil 
compreensão; e lembrando sempre que a ouvidoria tem como missão co-
nectar pessoas e instituições/corporações e conselhos de bairros;
3. Manifestações escritas e documentos anexos precisam ser acautelados 
em locais (armários/arquivos) de acesso restrito e, as manifestações digi-
tais. Porém a Ouvidoria mesmo solicitando ainda não conseguiu um profis-
sional para avaliar e digitalizar com o devido cuidado histórico e técnico;
4. os canais de comunicação entre as instituições e os cidadãos facilitam 
a circulação das informações, aumentando a conscientização da população 
em relação ao exercício de seus direitos junto à administração Pública, 
ampliando os mecanismos de controle, permitindo a transparência no de-
sempenho e aperfeiçoamento e fortalecimento da Segurança Pública.
 ProPoSTaS Para fUTUraS aÇÕES No SiEdS:
• Permissão de acesso aos Bancos de Dados, dos Sistemas dos Órgãos que 
compõem o SiEdS, que pode otimizar as demandas enviadas pela ouvido-
ria, diminuindo, porventura, solicitações que já poderiam ser abreviadas, 
com as informações obtidas;
• Retomada do Plano de Comunicação para a Ouvidoria SIEDS;
• Criação de um Sistema unificado entre Corregedorias e Ouvidoria do 
SiEdS com objetivo de proporcionar monitoramento dos prazos e agilidade 
em informações complementares visando à celeridade das corregedorias 
nas respostas aos ofícios encaminhados pela ouvidoria solicitando infor-
mações;
• Que a SEAP envie os autos da apuração administrativa com a conclusão, 
para melhor análise dos procedimentos realizados;
internas:
retomada do Plano de comunicação para a ouvidoria SiEdS em caráter 
de urgência;
• Criação de um Sistema unificado entre Corregedorias e Ouvidoria do 
SiEdS com objetivo de proporcionar monitoramento dos prazos e agilidade 
em informações complementares visando à celeridadedas corregedorias 
nas respostas aos ofícios encaminhados pela ouvidoria solicitando infor-
mações, pois todo o Sistema de Segurança Pública poderá vir a perder a 
credibilidade diante da Sociedade;
• Retomada das reuniões do Colegiado de Corregedores com a presença 
da ouvidoria.
 Para o Sistema de Segurança Pública e defesa Social:
• Criaçãode força tarefa multinível e ou outro mecanismo para PREVENIR 
e coiBir os chamados “grupos de extermínio” e “Milícias” tanto na capital 
como no interior do Estado do Pará;
• Maior divulgação das Delegacias Especializadascom ênfase no atendi-
mento aos casos de execução, atendimento para a população lGBTTi, Mu-
lheres, idosos, racismo (inclusive, o religioso) e do disque-denúncia;
• Maior aproximação do Governo do Estado com as pautas reivindicatórias 
de esposas, familiares e associações de policiais militares e civis e outras 
categorias do SiEdS; criação/fortalecimento de serviço de apoio psicosso-
cial para agentes e seus familiares vítimas de violência;
• Revisão de casos de desligamentos, exclusõesno âmbito administrativo, 
quando houver sentença judicial favorável aos interessados;
• Que a SEGUP continue disponibilizando, de fato, para a Ouvidoria dados 
estatísticos da Segurança Pública, os quais serão cruzados com os dados 
coletados pela ouvidoria, com o objetivo de uma apurada análise da letali-
dade e mortalidade do Estado;
• Propor uma política de Justiça Restaurativa no âmbito das violências ins-
titucionais, principalmente nas comunidades e de preferência em caráter 
coletivo.
art. 3º as instituições integrantes do SiEdS, devem contribuir com o for-
necimento de informações solicitadas pela ouvidoria, de forma a contribuir 
com a confecção do relatório da entidade;
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art. 4º o acesso da ouvidoria as informações do Sistema integrado do 
Bancos de dados das instituições do SiEdS, devem ser fruto de entendi-
mento, junto a administração superior da SEGUP;
art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência do coNSEP, em 29 de junho de 2021.
Ualame fialho Machado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 691573

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de Falecimento nº 074/2021 – 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 2º SGT PM 
rr rG 9887 JoÃo Maria BraGa, faleceu na cidade de Bragança/Pa, na 
data 08 de junho de 2021, conforme cópia da Certidão de Óbito n° 066845 
01 55 2021 4 00067 026 0013487 98, expedida pelo registro civil das 
Pessoas Naturais, no dia 24 de Junho de 2021, apresentada e arquivada 
no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 2º SGT PM rr rG 9887 JoÃo 
Maria BraGa, em virtude do seu falecimento na data 08 de Junho de 
2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 08 de Junho de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 691911
Portaria Nº 039/2021–ePPM – Nomear o MaJor QoPM rG 29.197 
JaNdYr fErrEira dE araÚJo como fiscal do ac nº 010/2021 - PMPa/
PrEfEiTUra dE ViSEU/Pa. assinatura: 06/08/2021. JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 691852

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 083/2021-PMPa; oBJETo: o pre-
sente contrato tem por objeto a aquisição de pistolas semiautomáticas .40 
para uso policial, com acessórios e peças de reposição conforme Temo de 
Referência e Especificações Técnicas que integra, este Contrato. Pelo preço 
total de € 1.056.411,59 valor equivalente a r$ 6.507.495,39 (seis mi-
lhões quinhentos e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta 
e nove centavos) na cotação do dia 12/08/2021, sendo adquiridos 2.743 
unidades da pistola semiautomática cal .40 S&W com acessórios e pe-
ças de reposição. decorrente do Processo 2019089697, Pregão Presencial 
internacional nº 001/2019/cPl/PMPa; data da assinatura: 12/08/2021; 
ViGÊNcia: 12/08/2021 a 11/08/2022; a dESPESa coM ESTE TErMo adi-
TiVo ocorrErá: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação (Projeto/
atividade): 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Elemento de 
despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; Plano inter-
no: 105000259E; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários); EMPrE-
Sa: faBBrica d’arMi PiETro BErETTa S.P.a, inscrita sob o registro VaT 
01541040174; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl QoPM.

Protocolo: 691906

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 031/2021-ccc/PMPa. Pelo presente instrumento fica apostilado o 
contrato administrativo Nº 031/2021-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa 
e a Empresa TaM coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo 
lTda-EPP; cNPJ: 29.044.927/0001-05. cujo objeto é a “contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva, instalação, desinstalação e reinstalação de ar-condicionado 
para a PMPa”; fica acrescida a Seguinte dotação orçamentária: Programa: 
1297- Manutenção da Gestão; ação (projeto/atividade): 26/8338- opera-
cionalização das ações administrativa; Natureza da despesa: 446052-Equi-
pamento e Material Permanente; 3339039-outros Serviços de Terceiros 
- PJ; 3339030 Material de consumo; Belém/Pa, 05 de agosto de 2021o; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 691825

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 677/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoSÉ dE ri-
BaMar GoNÇalVES alMEida, Mf 507868701, do efetivo do (a) dGa; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – Ma-
TErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 688/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, lUiZ aUGUSTo 
BriTo TaVarES, Mf 5700116/1, do efetivo do (a) cPl; 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 au-
gusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 687/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alESSaNdro 
cEZar caPiSTraNo NEVES, TEN cEl PM, Mf 5807778/1, do efetivo do 
(a) 6ª SEÇÃo do EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.200,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
errata de Portaria de coNcessÃo
rEf: PorT. Nº 536/2021-dGa-SUP fUNdoS, EM faVor do dGP, PUBli-
cada No doE Nº 34.667, dE 11aGo21; oNde se LÊ: Valor: 1500,00; 
Leia-se: Valor: 1000,00; ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 691668

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 18/21/di/dF– objetivo: Participar do Policial Militar no 
Xiii cPMont – 2021 PMErJ(coNVÊNio BacEN Nº 51209/2019); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
rio de Janeiro-rJ; Período: 29/07 a 28/08/2021; Quantidade de diárias: 30 
de alimentação. Servidor: Sd PM flavio araujo Sousa; cPf: 927.661.372-
20; Valor: r$ 5.380,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
LHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 1351/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 09 a 14/08/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: cEl PM aldemar loureiro Maués 
Júnior; cPf: 558.937.082-53; Valor: r$ 1.582,60. SGT PM Elieldo Noguei-
ra da Mota; cPf: 644.906.292-49; Valor: r$ 1.318,80. cB PM fabrício de 
Souza costa; cPf: 648.019.262-15; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1352/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São félix do Xingu-Pa; Período: 11 a 16/08/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cEl PM Jorge Wilson Pi-
nheiro de araújo; cPf: 468.403.202-78; Valor: r$ 1.582,60. cB PM San-
dro castilho Santana; cPf: 751.445.572-87; Valor: r$ 1.266,00. cB PM 
Ewerton Sergio lima dantas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM Elias cabral de Souza; cPf: 828.822.822-49; Valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 331/21/di/dF – objetivo: objetivo: Policiamento e fis-
calização de Trânsito (2ªQUiNZ-JUlHo/21-BPrV); fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santo Ântonio 
do Tauá-Pa; Período: 15 a 30/07/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo de Moraes fer-
reira; cPf: 616.675.012-91; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Klébson Modesto 
carvalho; cPf: 304.414.042-00; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM José Joaquim 
cordeiro oliveira; cPf: 264.450.772-34; Valor: r$ 2.611,20 SGT PM Jorge 
luiz de Souza cuimar; cPf: 468.206.042-20; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM 
Edvaldo Silva de andrade; cPf: 368.690.312-15; Valor: r$ 2.611,20. cB 
PM Waldeci alves de Sousa; cPf: 818.742.192-49; Valor: r$ 2.571,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1411/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: 
SGT PM Elias Pinheiro Barbosa; cPf: 367.699.752-20; Valor: r$ 2.637,60. 
cB PM luiz Henrique Gonzaga da costa; cPf: 836.600.622-00; Valor: r$ 
2.532,00. cB PM carlos felipe Bahia Magalhães; cPf: 010.425.532-38; 
Valor: r$ 2.532,00. Sd PM Eliase da Silva Barbosa; cPf: 018.985.802-86; 
Valor: r$ 2.532,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
LHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 691745
Portaria Nº 1216/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Medicilândia-Pa; Período: 16 a 19/07/2021; Quantidade de diá-
rias: 3 de alimentação ; Servidores: cB PM Manoel da Silva e Silva; cPf: 
696.834.412-20; Valor: r$ 379,80. cB PM Jose ribamar correia Junior; 
cPf: 799.507.362-34; Valor: r$ 379,80. cB PM Magno Soares dos Santos; 
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cPf: 887.062.492-72; Valor: r$ 379,80. cB PM rockfelix Miranda da Silva; 
cPf: 740.520.042-72; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1217/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa ; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
capitão Poço-Pa; Período: 15 a 16/07/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 pousada; Servidores: MaJ PM luciana lopes da Silva 
oliveira; cPf: 697.857.402-34; Valor: r$ 474,78. SGT PM Sancler dos reis 
Borges; cPf: 674.626.502-15; Valor: r$ 395,64. cB PM Marcio cortinhas 
da Silva; cPf: 790.795.042-20; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1218/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa ; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Paragominas-Pa; Período: 07 a 09/07/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 pousada; Servidores: TEN cEl PM leno Márcio Barros do 
carmo; cPf: 766.799.936-87; Valor: r$ 633,04. SGT PM claucir alves fé 
da cruz; cPf: 424.486.202-10; Valor: r$ 527,52. Sd PM Efrain douglas 
Pantoja alves; cPf: 015.413.552-61; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1219/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Mocajuba-Pa; Período: 27/06 a 01/07/2021; Quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 04 pousada; Servidores: TEN PM fábio de castro 
Gonçalves Zampietro; cPf: 817.832.482-20; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM 
Elberton Vilhena costa; cPf: 694.204.832-15; Valor: r$ 1.055,04. cB PM 
diego dos Santos freitas; cPf: 883.597.002-49; Valor: r$ 1.012,80. cB PM 
alan carvalho almeida; cPf: 006.255.192-21; Valor: r$ 1.012,80. cB PM 
robson Sousa da conceição; cPf: 011.044.652-64; Valor: r$ 1.012,80. Sd 
PM Paulo roberto Batista Silva; cPf: 945.986.142-34; Valor: r$ 1.012,80. 
Sd PM Vinicius aurélio rosa de Souza; cPf: 927.399.892-53; Valor: r$ 
1.012,80. Sd PM anderson de oliveira Teixeira; cPf: 954.329.812-20; Va-
lor: r$1.012,80 ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1220/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Mocajuba-Pa; Período: 26/06 a 01/07/2021; Quantidade de di-
árias: 05 de alimentação e 05 pousada; Servidores: SGT PM adilson da 
costa rodrigues; cPf: 302.582.432-87; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Jack-
son Wendell lopes de almeida; cPf: 722.732.752-34; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM odair José de oliveira; cPf: 717.166.962-91; Valor: r$1.266,00. 
cB PM lucivaldo dos Santos Bezerra; cPf: 899.280.912-34; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM Paulo assunção dos Santos; cPf: 004.004.712-13; Va-
lor: r$ 1.266,00. Sd PM ronny Glebson alves Pereira; cPf: 007.977.082-
78; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM débora Thais Medeiros delgado; cPf: 
934.910.852-68; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Silvio amaral Brito Júnior; 
cPf: 012.854.412-06; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1251/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 30/06/2021; Quantidade de diá-
rias: 01 de alimentação e 02 pousada; Servidores: SGT PM claudio Max 
dias Silva; cPf: 607.838.182-20; Valor: r$ 395,64. SGT PM Edison Bar-
bosa Braga; cPf: 608.560.922-15; Valor: r$ 395,64. cB PM rafael Justino 
da Silva; cPf :005.603.062-29; Valor: r$ 379,80. cB PM rodrigo Barrozo 
da Silva; cPf: 862.274.912-68; Valor: r$ 379,80. cB PM Victor Yuri castro 
dos Santos; cPf: 011.810.402-05; Valor: r$ 379,80. Sd PM Victor Hugo 
alencar do amaral; cPf: 019.922.072-75; Valor: r$ 379,80. Sd PM Brenda 
aparecida da Silva; cPf: 016.200.462-10; Valor: r$ 379,80. Sd PM deber-
ton do Vale Meireles; cPf: 874.432.362-04; Valor: r$ 379,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1252/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; desti-
no: conceição do araguaia-Pa; Período: 17 a 19/08/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 pousada; Servidores: TEN cEl PM fran-
cisco antonio Paiva ribas; cPf: 593.533.502-63; Valor: r$ 791,30. cB PM 
isael Nascimento Silva; cPf: 820.500.662-87; Valor: r$ 633,00. cB PM 
Kássia Gonçalves dos Santos; cPf: 954.761.992-68; Valor: r$ 633,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1253/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 23 a 26/07/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 pousada; Servidores: SUB TEN PM Marceli-
no luciano dos anjos Pereira; cPf: 450.989.802-91; Valor: r$ 791,28. cB 
PM Joelson cruz Machado; cPf: 789.514.702-10; Valor: r$ 759,60. Sd PM 
Vitor adolfo Gonçalves Pereira; cPf: 002.886.962-12; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1254/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento ; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; Quantida-
de de diárias: 03 de alimentação e 03 pousada; Servidores: SGT PM Mauro 
rangel dos Santos Marques; cPf: 303.473.002-00; Valor: r$ 791,28. cB 
PM Marcos Soares da Silva; cPf: 684.178.372-72; Valor: r$ 759,60. Sd PM 
Santiago cristino da Silva leite; cPf: 753.665.501-06; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1255/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte alegre-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 12 a 14/07/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 pousada; Servidores: cB PM Marcos Junio almeida; 
cPf: 585.290.042-72; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1256/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-Pa; destino: 
Ponta de Pedras-Pa; Período: 08 a 10/07/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 pousada; Servidores: cB PM Sidney roberto da luz 
Santos; cPf: 595.874.072-53; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 691578
Portaria Nº 1369/21/di/dF – objetivo: curso Nacional de formação 
de Mentores do ProErd; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Macapá-aP; Período: 08 a 15/08/2021; 
Quantidade de diárias: 07 de alimentação, 07 de pousada e 07 indeni-
zações de transporte; Servidores: cB PM leonardo Pereira ferreira; cPf: 
936.781.342-20; Valor: r$ 2.511,04. cB PM Bruno Souza fahd; cPf: 
981.505.882-72; Valor: r$ 2.511,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 691890

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.668 de 
12/08/2021, referente as diárias, portarias nº 331/21-df, que gerou o 
protocolo de publicação: 691315.

Protocolo: 691512

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo – oBJETo: “rescisão do contrato nº 008/2021 – 
EP/PMPa para aquisição de 65 rádios Transceptores Portáteis.” assinatura: 
04/08/2021. ParTES: PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará - cEl QoPM 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa; 
Motorola Solutions lTda – lUiS ricardo BUENo dE caMPoS.

Protocolo: 691859

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica N° 004/20221 – cPL/FasPMPa
o fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará – faSPMPa, através 
de seu pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade cota-
ção Eletrônica, do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a “aquisição de aparelhos de utensílios domésticos e diversos 
(fogão, geladeira, cadeiras giratórias e escada multifuncional), para suprir 
e aparelhar a seção de material/almoxarifado deste faSPM”. conforme exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
data de abertura: 18//08/2021
Horário da Abertura: 10h00m (horário oficial de Brasilia-DF)
Fechamento: 14h00m (horário oficial de Brasilia-DF)
Endereços eletrônicos: www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (091) 3344-2070
Belém, 12 de agosto de 2021.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo - cEl PM rG 18338
diretor do faSPM

Protocolo: 691801

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Portaria Nº. 085/diÁria/cedec, de 21 de JUNHo de 2021.
ErraTa
PorTaria - cEdEc
PUBlicaÇÃo: doE Nº 34.620 dE 24 dE JUNHo dE 2021.
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o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares da coordenadoria Estadual de de-
fesa civil, 15 (quinze) diárias de alimentação e 12 (doze) diárias de Pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 205.505,61 (dUZENToS E 
ciNco Mil, QUiNHENToS E ciNco rEaiS E SESSENTa E UM cENTaVoS), 
por terem seguido viagem de Belém-PA para os municípios de Salinópolis, 
Barcarena, abaetetuba, Bragança, Marapanim e distritos de (Mosqueiro, 
outeiro e cotijuba)/Pa, nas regiões de integração rio caité, Tocantins, 
Guamá e Guajará, com diárias dos grupos a e B, nos períodos de 24 de 
junho, 01 e 08 de julho a 28 de junho, 05 e 12 de julho (1ª quinzena) e 15, 
22 e 29 de julho a 19 e 26 julho e 02 de agosto de 2021 (2ª quinzena), a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
oNde se LÊ:

PoSTo/
Grad. NoME QUiN-

ZENa local

Nº dE diáriaS Valor 
UNiTário ToTal r$aliMENTaÇÃo PoUSa-

da
cB BM JoSE ariMaTEia dE MElo 2ª MaraPaNiM 15 12 r$ 85,72 r$ 2.314,44

Leia-se:

PoSTo/
Grad. NoME QUiN-

ZENa local

Nº dE diáriaS Valor 
UNiTário ToTal r$aliMENTa-

ÇÃo PoUSada

cB BM raYlESSaNdra carValHo 
rodriGUES 2ª MaraPa-

NiM 15 12 r$ 85,72 r$ 
2.314,44

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 691511

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1014/2021-GaB/dGPc/reVoGaÇÃo
Belém, 11 de agosto de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/869210, 
em que consta o ofício nº 014/2021- GGa/SEdEME, de 10/08/2021, oriun-
do da Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e 
Energia/SEdEME, apresentando a servidora roSilENE faBiaNa PiNHEi-
ro, Técnica em Gestão Pública, Matrícula nº 5377668,
r E S o l V E:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 1704/2020-GaB/dG/cEdÊN-
CIA, de 30/09/2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.362, 
de 05/10/2020, que cEdEU a servidora roSilENE faBiaNa PiNHEiro, 
Técnica em Gestão Pública, Matrícula nº 5377668 para a SEcrETaria dE 
ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia - 
SEdEME, a contar de 10/08/2021;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 691760

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/336079
PreGÃo Nº. 012/2021
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter re-
sende de almeida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de outu-
bro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, de 
04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas finan-
ceiras do pregão nº. 012/2021, cujo objeto é aquisição, pelo menor pre-
ço por item, de cadeados, para atender à Polícia civil do Estado do Pará e 
tudo mais que consta do referido processo, resolve HoMoloGar o certa-
me, nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Esta-
dual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, à empresa abaixo especificada:
GGV coMErcial EirEli
cNPJ: 35.236.131/0001-57
End.: Praça comandante Eduardo de oliveira, nº 279 - Parque Edu chaves 
- São Paulo - SP - cEP: 02233-060
Tel.: (11) 2934-2256

E-mail: ggv@terra.com.br
item: 01
Valor Unitário: r$ 14,32 (quatorze reais e trinta e dois centavos)
Valor Total: r$ 2.864,00 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais)
item: 02
Valor Unitário: r$ 20,41 (vinte reais e quarenta e um centavos)
Valor Total: r$ 6.123,00 (seis mil cento e vinte e três reais)
coMaTEl coMÉrcio dE MaTErial lTda
cNPJ: 04.510.069/0001-16
End.: Trav. José Pio, nº 545, bairro Umarizal, município de Belém, Estado 
do Pará, cEP nº 66050-240
Tel.: (91) 3204-2601
E-mail: ellen@comatel.com.br
item: 03
Valor Unitário: r$ 52,39 (cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos)
Valor Total: r$ 15.717,00 (quinze mil setecentos e dezessete reais)
1. M. S. coNSTrUÇÃo ciVil E ElETrica EirEli
cNPJ: 19.340.730/0001-60
End.: rua ivo Brasil, n° 221, Bairro do cristo redentor, cEP nº 68.741-
480, Município de castanhal, Estado do Pará
Tel.: (91) 3721-4896
E-mail: ellen@comatel.com.br
item: 04
Valor Unitário: r$ 102,97 (cento e dois reais e noventa e sete centavos)
Valor Total: r$ 20.595,00 (vinte mil quinhentos e noventa e cinco reais)

Protocolo: 691637

.

.

oUtras MatÉrias
.

LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis 
ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

ParEcEr
A comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PORTARIA Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNI-
DADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 

2020/208716 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº dE ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo
1 5367 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 6594 TEclado Padrao, P/ MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 6693 TEclado Padrao, P/ MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 6877 TEclado Padrao diM iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 7641 TEclado Padrao, P/ MoNiTor dE VidEo iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 8020 TEclado Padrao, P/ MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 12390 TEclado Padrao diM iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 13191 TEclado PS-2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 14474 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 14526 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
11 14540 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
12 14589 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
13 14711 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
14 14719 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
15 14906 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
16 14908 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
17 15092 TEclado PS-2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
18 15171 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
19 15180 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
20 15181 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
21 15191 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
22 15357 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
23 15396 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
24 15402 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
25 15411 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
26 15413 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
27 16818 TEclado PS-2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
28 16846 TEclado PS-2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
29 19039 TEclado USB, aBNT 2 iNSErVÍVEl doaÇÃo
30 19436 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
31 20370 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
32 20396 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
33 20403 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
34 22884 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
35 22896 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
36 23018 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
37 23035 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
38 23041 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
39 23074 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
40 23094 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
41 23095 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
42 23105 TEclado PS -2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
43 33965 MoNiTor dE VidEo lcd, 20`` iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 691639
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.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 227/21 de 12 de aGosto de 2021 – GaB/dGcPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/867414;
r E S o l V E:
MoBiliZar por 01 (um) ano o servidor claUdio JorGE da coSTa liMa, 
Perito criminal, matrícula n° 5839653/1, Secretaria Nacional de Segurança 
Pública – SENaSP, no período de 08.10.2021 a 07.10.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS“rENaTo cHaVES”, 12 de agosto de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 691691
Portaria Nº 228/2021 de 12 de aGosto de 2021 – GaB/dG – 
cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor ANTÔNIO CARLOS SILVA DE FREITAS, Co-
ordenador de Material e Patrimônio, matrícula nº 57229918-2, e como 
suplente o servidor fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS, Perito criminal, ma-
trícula nº 5832500-1, do contrato nº 057/2021 – cPcrc, celebrado com 
a empresa l. c. f. da SilVa SErViÇoS fUNErárioS EirEli, que tem por 
objeto a “forNEciMENTo dE UrNaS fUNEráriaS”, para atender as ne-
cessidades deste Centro de Perícia Cientificas “Renato Chaves”, no período 
de 29 de julho de 2021 a 28 de julho de 2022, conforme a atual vigência 
do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 12 de agosto de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 691754
LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº 289 de 11/08/2021-daF
NoME: lUciaNa oliVEira dE SoUZa d’alBUQUErQUE
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54190081/2
PErÍodo:19.07.2021 à 26.07.2021

Protocolo: 691539

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº290 de 11/08/2021-daF
SErVidor: raNdolfo aUdifaX coElHo da SilVa JUNior
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5867223/2
PErÍodo:31.08.2021 à 29.09.2021
TriÊNio: 22.10.2016 à 21.10.2019
Portaria Nº291 de 11/08/2021-daF
SErVidor: crEUSa alicE loPES doS SaNToS
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5295092/2
PErÍodo:01.09.2021 à 30.09.2021
TriÊNio: 04.06.2007 à 03.06.2010
Portaria Nº292 de 11/08/2021-daF
SErVidor: oNofrE arclEidY PErEira
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5843421/1
PErÍodo:01.09.2021 à 30.09.2021
TriÊNio: 02.08.2004 à 01.08.2007
Portaria Nº293 de 11/08/2021-daF
SErVidor:WaGNEr ViaNNa BarrETo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5156807/1
PErÍodo:01.09.2021 à 30.09.2021
TriÊNio: 04.10.2005 à 03.10.2008
Portaria Nº294 de 11/08/2021-daF
SErVidor: doMiNGoS coSTa SilVa
carGo: auxiliar Técnico de Perícias, MaTrÍcUla: 57206461/3
PErÍodo:01.09.2021 à 30.09.2021
TriÊNio: 01.10.2012 à 30.09.2015
Portaria Nº295 de 11/08/2021-daF
SErVidor: carloS alBErTo aVEliNo GoMES
carGo: Motorista, MaTrÍcUla: 57200771/1
PErÍodo: 01.09.2021 à 30.10.2021
TriÊNio: 15.07.2014 à 14.07.2017

Protocolo: 691690

errata
.

errata da Portaria Nº 224/21 de 09/08/2021, PUBLicada No 
doe Nº 34.668 de12.08.2021.
onde se lê:
NoMEar, Maria do Socorro dE alMEida
Leia – se:
NoMEar, Maria do Socorro da SilVa dE alMEida
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 691478

coNtrato
.

coNtrato: 061/2021 – cPcrc
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a “aquisição de materiais 
de consumo para o laboratório de DNA” a fim de atender as necessidades 
da sede (Belém) deste Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, suas 
Unidades regionais e Núcleo avançados.
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2021.
Valor: r$ 5.290,00 (cinco mil duzentos e noventa reais).
ViGÊNcia: 11/08/2021 a 10/08/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 028/2021 – cPcrc.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa aMaZoN MEdical carE EirEli lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n° 29.187.032/0001-20 com sede estabelecida à Tv. WE 
12 nº 1000 – coqueiro – Belém/Pa, cEP 66670-260.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 691742
coNtrato: 062/2021 – cPcrc.
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a “aquisição de materiais 
de consumo para o laboratório de DNA” a fim de atender as necessidades 
da sede (Belém) deste Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, suas 
Unidades regionais e Núcleos avançados.
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2021.
Valor: r$ 9.499,94 (Nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e no-
venta e quatro centavos).
ViGÊNcia: 11/08/2021 a 10/08/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 028/2021 – cPcrc.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa f cardoSo E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 04.949.905/0001-63 com sede estabelecida à rua João Nunes de 
Souza, nº 125, Br 316 KM 08 – ananindeua/Pa, cEP 67.033-030.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 691743
coNtrato: 060/2021 – cPcrc
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a “aquisição de materiais 
de consumo para o laboratório de DNA”, a fim de atender as necessidades 
da sede (Belém) deste Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, suas 
Unidades regionais e Núcleos avançados.
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2021.
Valor: r$ 3.680,00 (Três mil seiscentos e oitenta reais).
ViGÊNcia: 11/08/2021 a 10/08/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 028/2021 – cPcrc.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa JoSÉ fErrEira da SilVa filHo, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 14.067.722/0001-78, com sede estabelecida à Tv. Pira-
já, nº 1373 – Pedreira – Belém/Pa, cEP 66087-490.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 691736
coNtrato: 063/2021 – cPcrc
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a “contratação de em-
presa 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 as necessidades deste centro de 
Perícias Cientificas “Renato Chaves” (sede), Unidades regionais e Núcleos 
avançados.
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2021.
Valor: r$ 1.315.749,84 (um milhão, trezentos e quinze mil, setecentos e 
quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
ViGÊNcia: 11/08/2021 a 10/08/2022.
ModalidadE: arP Nº 013/2020 – SEPlad do Pregão Eletrônico SrP Nº 
003/2019 – SEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339037; foNTE: 0101; aÇÃo: 232701.
coNTraTado: a empresa BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 17.433.496/0001-90, com sede estabelecida à avenida 
almirante Barroso, Pass. Major Eliezer levy, nº 205, Bairro Souza, Belém/
Pa, cEP: 66.812-030.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 691747
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.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 004/2017
oBJETo do coNTraTo: constitui objeto do contrato ora aditado a contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de Reprografia 
com locação de equipamentos de informática: impressão corporativa, có-
pia, fax, digitalização departamental, incluindo os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com a substituição de peças e suprimentos, forneci-
mento de papel, sistema de gerenciamento e contabilização de impressões 
e cópias, para atender as necessidades do Centro de Perícias Científicas 
“renato chaves”.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo, com início em 16/08/2021 
e término em 15/02/2022.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
ModalidadE: Pregão Eletrônico SrP Nº 005/2016-dGl/SEad/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES:858338; foNTE: 0101006356; NaTU-
rEZa da dESPESa: 339039; Pi: 4120008338c; aÇÃo: 232085.
coNTraTada: a empresa TEcNoSET iNforMaTica ProdUToS E SEr-
ViÇoS lTda, com sede estabelecida à rua dos Tamoios, nº 246, Jardim 
aeroporto, São Paulo/SP, cEP 04.630-000.
ordENador dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 691767

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 039/2021 – cPc rc
Processo nº 2021/471693
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE oUTSoUrciNG dE iMPrESSÃo E diGiTaliZaÇÃo coM 
EQUiPaMENToS diGiTaiS NoVoS dE cÓPia, iMPrESSÃo E diGiTaliZa-
ÇÃo, com manutenção e assistência técnica autorizada de forma preven-
tiva e corretiva dos equipamentos ofertados, assim como fornecimento de 
todos os suprimentos e consumíveis (papel a4, toner, cilindro, revelador, 
ribbons e demais para operação dos equipamentos) e fornecimento de sis-
temas e soluções de gestão dos serviços conforme descritos no Termo de 
Referência, para atender as necessidades do Centro de Perícias Científicas 
renato chaves, pelo período de 12 (doze) meses.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 25 de agosto de 2021, às 09H (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 691857
Pregão eletrônico nº 038/2021 – cPc rc
PaE nº 2019/201037
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE, em con-
formidade com as especificações descritas no quadro no termo de Referên-
cia, para atendimento da demanda anual estimada das Unidades regionais 
e Núcleos Avançados deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 25 de agosto de 2021, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 691863

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 802/ 2021
aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5955561
carGo: auxiliar operacional
iSaBEla NaZarÉ doS SaNToS BarrETo
MaTrÍcUla: 57215572
carGo: Perito criminal
Maria lENira MorEira dE aQUiNo
MaTrÍcUla: 5129184/2
carGo: Perito criminal
cidadE: S. MiGUEl do GUaMá - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 05/06/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 735/ 2021
ElZEMar MarTiNS riBEiro rodriGUES
MaTrÍcUla: 57225359
carGo: Perito criminal
Eric da SilVa NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 54188321/1
carGo: Perito criminal
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1

carGo: Perito criminal
Maria daS MErcÊS cHaVES dE PaUla
MaTrÍcUla: 5107407/2
carGo: Perito criminal
racHEl UllMaNN lEiTE iESPa
MaTrÍcUla: 57206984
carGo: Perito criminal
roSEMar cordEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 54188318/1
carGo: Perito criminal
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 06/06/2021 a 12/06/2021
OBJETIVO: Participarem de coleta de material biológico de condenados de 
justiça.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 799/ 2021
fErNaNdo SilVa dE MiraNda
MaTrÍcUla: 57233707/1
carGo: Perito criminal
MaNoEl fraNciSco fErrEira MarQUES JUNior
MaTrÍcUla: 57195147
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 09/06/2021
oBJETiVo: fiscalização de obra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 635/ 2021
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/04/2021
oBJETiVo: conduzir vtr para realização de serviços de vistoria.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 691772
Portaria N°. 580/ 2021
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/05/2021 a 27/05/2021
oBJETiVo: realizar entrevista.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Portaria N°. 707/ 2021
cElSo da SilVa MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 54188038/1
carGo: Perito criminal
CIDADE: Vitória /ES
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 24/06/2021 a 27/06/2021
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 636/ 2021
EricKSoN MElo cHaGaS
MaTrÍcUla: 5942960
carGo: auxiliar operacional
Marcia cHaVES SoUZa cic:
MaTrÍcUla: 57228154
carGo: auxiliar operacional
Marcia HElaNE raMalHo dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5955593
carGo: Enfermeiro do Trabalho
NaUdilENE BaSToS dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 595493
carGo: Enfermeiro do Trabalho
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 01/06/2021
oBJETiVo: Participar da campanha de Vacinação covid-19.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 608/ 2021
cElSo da SilVa MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 54188038/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 24/05/2020 a 26/05/2021
oBJETiVo: ViSiTa TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 691790
Portaria N°. 653/ 2021
ElZEMar MarTiNS riBEiro rodriGUES
MaTrÍcUla: 57225359
carGo: Perito criminal
Eric da SilVa NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 54188321/1
carGo: Perito criminal
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
MaNoEl fraNciSco fErrEira MarQUES JUNior
MaTrÍcUla: 57195147
carGo: Motorista
Maria daS MErcÊS cHaVES dE PaUla



 diário oficial Nº 34.669  83 Sexta-feira, 13 DE AGOSTO DE 2021

MaTrÍcUla: 5107407/2
carGo: Perito criminal
racHEl UllMaNN lEiTE iESPa
MaTrÍcUla: 57206984
carGo: Perito criminal
cidadE: STa.iZaBEl do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 26/05/2021
OBJETIVO: Participarem da coleta de material biológico de condenados da 
justiça no complexo
penitenciário de americano..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 840/ 2021
aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 57229910/2
carGo: coordenador
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: meia PErÍodo: 26/06/2021
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErÃo 2021.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 691798
Portaria N°. 1036/ 2021
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/08/2021 a 05/08/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 924/ 2021
MaNoEl doS SaNToS corrÊa
MaTrÍcUla: 3154297/2
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/08/2021 a 10/08/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 821/ 2021
faBriZia dE oliVEira alViNo raYol
MaTrÍcUla: 5888118/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 30/07/2021 a 02/08/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 786/ 2021
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 23/07/2021 a 26/07/2021
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 691841

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°229/21 de 12 de aGosto de 2021 – GaB/dGcPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2021/874924.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias da servidora dENiSE Maria loUrEiro 
coNTENTE, Perito criminal, matrícula n°54188323/1, de 17.09.2021 
a 01.10.2021, concedida pela PorTaria N° 218//21-GaB/cPcrc de 
28.07.2021, publicada no doE nº 34.656 de 02.08.2021, para o período 
de 03.11.2021 a 17.11.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 12 de agosto de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 691696

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2617/2021-dG/cGP, de 11/08/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,

r E S o l V E:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, concedida através 
da Portaria 2422/2021-dG/cGP, à servidora lucilena ferreira de andrade, 
analista de Trânsito, matrícula 57193076/1, deste departamento.
os efeitos desta portaria retroagirão a 02/08/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
(republicada por incorreção no doe nº 34.668, de 12/08/2021)
Portaria Nº 2618/2021-dG/cGP, de 11/08/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 101/2021-cGP, 
através do protocolo nº 2021/625233,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora lucilena ferreira de andrade, analista de Trânsito, 
matrícula 57193076/1, Gratificação por Regime Especial de Trabalho de 
Tempo integral, com base em 35% do vencimento do cargo efetivo, e de-
verá cumprir o expediente diário de 08:00 às 17:00h, enquanto perdurar 
a necessidade de serviço.
os efeitos desta portaria retroagirão a 02/08/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
(republicada por incorreção no doe nº 34.668, de 12/08/2021)

Protocolo: 691534

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 69/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia, ins-
crito no cNJPJ n° 05.070.404/0001-75.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgão do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o conseqüente repasse financeiro 
entre o dETraN/Pa e o MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
ViGÊNcia: início: 13/08/2021 Término: 12/08/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 11/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES

Protocolo: 691835

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 1097/2021-cGP/seaP 
Belém, 02 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disci-
plinar nº 6171/2021-cGP/SEaP, em face do Policial Penal, J.c.a. (M.f.: 
5915776), lotado na central de Triagem Masculina de Santarém, por su-
posta irregularidade no exercício de suas funções de Supervisor de Equipe, 
tais como, não lançamento de informações no livro de ocorrências da 
Unidade Prisional e falha no procedimento de segurança na escolta do PPl 
para atendimento externo. o que infringiria, em tese, o art. 177, incisos iV 
e VI c/c Art. 189, caput, todos da Lei 5.810/1994-RJU, conforme Relatório 
de diligências n°093/2021, de 01/07/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS 
EdUardo, corregedor Metropolitano (M.f. 5902749) – Presidente, rodri-
Go coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - Membro; e BrUNo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos as-
sentamentos funcionais dos servidores e à Comissão de Estágio Probatório 
para conhecimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 691601



84  diário oficial Nº 34.669 Sexta-feira, 13 DE AGOSTO DE 2021

Portaria Nº 1083/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo discipli-
nar nº 6159/2021-cGP/SEaP, em face do agente Penitenciário, r.H.B.S. 
(mat. 5414113), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/
ou funcional referente à suposta agressão ao PPl dEUSiMar da SilVa 
dE SoUSa (iNfoPEN 44148) na central de Triagem Metropolitana ii, em 
razão de haver supostos indícios de inobservância aos deveres funcionais 
por parte deste. Sendo esta conduta falta grave, desse modo, recaindo, em 
tese, nos arts. 177, Vi, art. 189, caput c/c art. 190, Vii, todos da lei nº 
5.810/1994-rJU, conforme decisão da Sindicância administrativa investi-
gativa n°5845/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889), autoridade Processante; Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro; e BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 691440
Portaria Nº 1085/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6161/2021-cGP/SEaP, em face dos servidores i.a.f.a. (mat. 5949817), 
Policial Penal, a.S. (mat. 57211906), agente Penitenciário, e T.c.M.c. 
(mat. 5954365), Policial Penal, objetivando apurar a responsabilidade ad-
ministrativa e/ou funcional no que tange à suposta agressão ao PPl alES-
SoN doS SaNToS PaNToJa(iNfoPEN
117514), custodiado na central de Triagem Metropolitana ii, em razão 
de haver supostos indícios de inobservância aos deveres funcionais por 
parte deste. Sendo esta conduta falta grave, desse modo, recaindo em 
tese, nos arts. 177, Vi, art. 189, caput c/c art.190, Vii, todos da lei nº 
5.810/1994-rJU, conforme decisão da Sindicância administrativa investi-
gativa n° 5845/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889), autoridade Processante; Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro; e BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor e à Comissão de Estágio Probatório 
para conhecimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 691452
Portaria Nº 1082/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar nº 
6158/2021-cGP/SEaP, em face do Policial Penal, i.a.f.a. (mat. 5949817), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e /ou funcional re-
ferente ao suposto excesso no procedimento praticado em desfavor do 

PPl TiaGo SaNToS da SilVa (iNfoPEN 233486) na central de Triagem 
Metropolitana ii, em 24/02/2021, haja vista haver supostos indícios de 
inobservância aos deveres funcionais por parte deste. Sendo esta conduta 
falta grave, desse modo, recaindo, em tese, nos arts. 177, Vi, art. 189, 
caput c/c art. 190, Vii, todos da lei nº 5.810/1994-rJU, conforme decisão 
da Sindicância administrativa investigativa n°5845/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889), autoridade Processante; Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro; e BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor e à Comissão de Estágio Probatório 
para conhecimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 691448
Portaria Nº 1098/2021-cGP/seaP 
Belém, 06 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6172/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta agressão ao 
interno GEdiElSoN dE oliVEria dUarTE, (iNfoPEN 59549), na cadeia 
Pública de Jovens e adultos – cPJa, nos dias 31/12/2019 e 09/04/2021, 
conforme Termo de audiência de 16/07/2021;
art. 2 º - designar carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE, autoridade 
Sindicante, para conduzir a investigação;
Art. 3º - Determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 691449
Portaria Nº 1103/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6175/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o fato de servidores 
não lotados na diretoria de administração Penitenciária possuir acesso ao 
sistema de Processo administrativo Eletrônico dessa diretoria, conforme 
ofício interno n° 288/2021-daP/SEaP de 05/08/2021;
art. 2 º - designar carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE, autoridade 
Sindicante, para conduzir a investigação;
Art. 3º - Determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - determinar que tal irregularidade seja comunicada ao setor 
responsável por solicitar acesso ao PaE aos servidores desta SEaP, ob-
jetivando sanar tal irregularidade no que tange a servidora a.c.r. (M.f 
57217039) e do ex-servidor a.B.B.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 691875
Portaria Nº 1104/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de agosto de 2021. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6176/2021- em desfavor do diretor, V.P.l. (M.f. 5725402), para apurar 
a suposta liberação de visitas irregulares da genitora do interno EGNEr 
liMa dE SoUZa e quanto suposta autorização da venda de doces do PPl, 
enquanto custodiado na cTMS, para os servidores. o que infringe, em tese, 
o art. 177, inciso iV e Vi c/c art. 189, caput, e art. 190, incisos iV e Xiii da 
Lei 5.810/1994RJU, conforme Relatório de Diligências n° 077/2021-CGP/
SEaP de 29/06/2021;
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art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS 
EdUardo, corregedor Metropolitano- Presidente; BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, (M.f. 55585599) - Membro e rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Membro.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 691889
Portaria Nº 1131/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6177/2021- em desfavor em desfavor da assistente Social, l.M.c.S. 
(M.f. 5952490), para apurar suposto recebimento de valores advindos 
da venda realizada pelo PPl EGNEr liMa dE SoUZa e repasse para sua 
genitora e quanto suposta participação em visitas ao interno citado fora 
dos dias autorizados por esta SEaP. o que infringe, em tese, o art. 177, 
inciso iV e Vi c/c art. 189, caput, e art. 190, incisos iV e Xiii, todos da 
lei 5.810/1994- regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, 
conforme Relatório de Diligências n° 077/2021-CGP/SEAP de 29/06/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS 
EdUardo, corregedor Metropolitano- Presidente; BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, (M.f. 55585599) - Membro e rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Membro.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e a Comissão de Estágio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 691886
Portaria Nº 1102/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disci-
plinar nº 6174/2021-cGP/SEaP, em desfavor do servidor M.r.l.S. (mat. 
5946752), Policial Penal, lotado no centro de reeducação feminino de Ma-
rabá, por inobservância às leis e regulamentos ao utilizar indevidamente o 
Processo administrativo Eletrônico- PaE, atrelado indevidamente à direto-
ria de administração Penitenciária, conforme despacho do dia 15/07/2021, 
anexado ao PaE nº 2021/779618. Sendo assim, tal conduta amolda-se a 
falta grave, com fulcro no art. 177, iV, Vi, “b”, art. 178, V c/c art. 189, 
todos da lei 5.810/1994-r.J.U, a citada denúncia foi recebida nesta cor-
regedoria através do ofício interno 288/2021-daP/SEaP em 05/08/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, MarÍlia Mar-
TiNS dE BriTo, (M.f. 57223201) autoridade Sindicante - Presidente, Kar-
la diaNa dE SoUZa frETaS, (M.f. 97571444) - Membro; e rafaEla Vi-
TÓria SaMPaio PiNTo, (M.f. 6039262) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à Comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à Comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 691881

Portaria Nº 1132/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
nº 6178/2021-cGP/SEaP, em face dos servidores J.G.P. (M.f. 5630940), 
coordenador, e W.J.V.o. (M.f. 57174326), coordenador, por suposta libera-
ção de comemoração do aniversário do interno EGNEr liMa dE SoUZa nas 
dependências do cTMS e sobre suposta liberação de entrada de da genitora 
e do sobrinho (menor de idade) para o aniversário, sendo um dia fora de 
visitação. o que infringiria, em tese, o art. 177, incisos iV e Vi c/c art. 189, 
caput, todos da Lei 5.810/1994-RJU, conforme Relatório de Diligências n° 
077/2021-cGP/SEaP de 29/06/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS 
EdUardo, corregedor Metropolitano (M.f. 5902749) – Presidente, rodri-
Go coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - Membro; e BrUNo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 691882
Portaria Nº 1101/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6156/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta irre-
gularidade no cumprimento do contrato por parte das empresas Empó-
rio Gourmet e M.W.S. EVENToS E BUffET ErEli- EPP, no fornecimento 
da alimentação para os internos da cadeia Pública de redenção, nos 
dias 20/05/2021, 21/05/2021, 22/07/2021, 22/06/2021, 10/08/2021, 
07/07/2021, 27/06/2021, 11/06/2021, conforme ofícios internos 341/2021 
de 21/05/2021, 449/2021 de 23/07/2021, 402/2021 de 22/06/2021, 
523/2021 de 10/08/2021, 449/2021 de 07/07/2021, 433/2021 de 
02/07/2021 e 117/2021-cPr/SEaP de 20/05/2021;
art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do 
interior, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 691891
Portaria Nº 1134/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5738/2020-CGP/SEAP, objetivando apurar o óbito de ADNILSON SANTA 
roSa crUZ, custodiado na central de Triagem da Marambaia, ocorrido 
em 12/12/2020, quando internado no Hospital Pronto Socorro Municipal 
“Mario Pinotti”;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5690/2020-CGP/SEAP, objetivando apurar o óbito de MARIA DE NAZARÉ 
GaSPar doS SaNToS, custodiada no centro de reeducação feminino 
ocorrido em 16/11/2020;
CONSIDERANDO que a Autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, emitiu Relatório Conclusivo pugnando pelo ARQUIVA-
MENTo do feito, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU, dada 
a ausência de responsabilidade funcional por parte dos servidores da SEaP 
mediante o ocorrido;
rESolVE:
Art. 1º - ACATAR o Relatório Conclusivo e DETERMINAR O ARQUIVAMENTO 
do feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 5.810/1994-rJU, 
tendo em vista que os óbitos em questão ocorreram sem qualquer ação 
ou omissão de servidores desta SEaP/Pa e que agiram observando todos 
os protocolos devidos no caso, promovendo atendimento integral as de-
mandas de saúde dos ex-PPl’S adNilSoN SaNTa roSa crUZ e Maria dE 
NaZarE GaSPar doS SaNToS;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 691893
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Portaria Nº 1100/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5392/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional dos servidores a.J. T.S. (M.f.5938815), agente Prisional e a.
J.M.f. (M.f. M.f. 5951057), coordenador de segurança, lotados no centro 
de recuperação agrícola “Silvio Hall de Moura”, acerca da fuga do PPl 
GErlaN aNdradE doS SaNToS, ocorrida em 22 de agosto de 2019 e con-
forme decisão da Sindicância administrativa investigativa n.º 5214/2019-
cGP/SEaP. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, incisos Vi e iX, linha 
“a” c/c art. 189, caput, do rJU.
CONSIDERANDO que a Comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e auto-
ria, recomendou a aplicação da penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 
08 (oito) dias, em face do servidor a.J.M.f. (M.f. 5951057), com fulcro no 
art. 183, inciso ii, do rJU. Todavia, recomenda que a pena seja convertida 
em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento 
ou remuneração, logo, o servidor a.J.M.f. (M.f. 5951057), permanece no 
exercício de suas funções, diante da necessidade de seus serviços, ten-
do por base o art. 189, §3º do rJU; quanto ao servidor a.J.T.S. (M.f.: 
5938815) a autoridade Sindicante destaca que houve seu distrato em 25 
de novembro de 2019, conforme o doE n.º 34.044 de 27 de novembro 
de 2019. Portanto, houve um desaparecimento do interesse em agir no 
prosseguimento das investigações, pois com o vínculo findado o Poder Dis-
ciplinar da administração pública foi obstado.
rESolVE:
Art. 1º - ACATAR o Relatório Conclusivo e DETERMINAR a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo Por 08 (oito) diaS em desfavor de a.J.M.f. 
(M.f. 5951057), com fulcro no art. 183, inciso ii do regime Jurídico Único 
dos Servidores do Estado do Pará, por inobservância de seus deveres fun-
cionais enquanto coordenador de Segurança, tais como a feiura de con-
tagem e a chamada nominal dos internos no dia da fuga do PPl GErlaN 
aNdradE doS SaNToS (iNfoPEN), o que infringe os arts. 177, incisos Vi 
e iX, “a” c/c art. 189, caput, e art. 190, inciso XiX também da lei 5.810 de 
1994-rJU, coNVErTida EM MUlTa À BaSE dE 50%(cinquenta por cento) 
por dia de vencimento ou remuneração; arQUiVaMENTo do presente feito 
em relação ao servidor a.J.T.S. (M.f. 5938815) por não vislumbrar indícios 
de materialidade e autoria no que concerne a fuga do interno GErlaN 
aNdradEdoS SaNToS.
Art. 2º - Encaminhar cópia do Relatório Conclusivo e da Decisão à Direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos 
servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNE VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 691895
Portaria Nº 1133/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5318/2019-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional dos servidores M.T.d. (M.f. 54182143) e a.S.c. (M.f 5941420), 
acerca da instalação de um sinal “wi-fi” na sala de Reinserção Social da 
central de Triagem Masculina de Santarém – cTMS, sem o conhecimen-
to e autoridade da direção, conforme Memorando 783/2019-cTMS, de 
26/11/2019. ressalta-se que os servidores incorreram, em tesem no ilícito 
administrativo descrito nos arts. 177, iV e Vi c/c art. 189, todos do rJU;
CONSIDERANDO que a Comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, emitiu relatório Conclusivo recomendando ABSOLVIÇÃO 
SUMária dos servidores M.T.d. (M.f. 54182143), agente Prisional e a.S.c. 
(M.f5941420), agente Penitenciário, distratado, conforme doE n° 34.124, 
de 20 de fevereiro de 2021, tendo em vista que não restou comprovado 
nexo causal entre a conduta e o dano perpetrado, logo não havendo dolo 
ou culpa na conduta dos acusados;
rESolVE:
Art. 1º - ACATAR o Relatório Conclusivo e DETERMINAR ABSOLVIÇÃO SU-
Mária dos servidores M.T.d. (M.f. 54182143), agente Prisional e a.S.c. 
(M.f. 5941420), agente Penitenciário, tendo em vista que não restou 
comprovado nexo causal entre a conduta e o dano perpetrado, logo não 
havendo dolo ou culpa na conduta dos acusados e, consequentemente, 
o arQUiVaMENTo do presente feito, com fulcro no art. 201, i, da lei 
5.810/1994-rJU;
Art. 2º - Encaminhar cópia do Relatório Conclusivo e da Decisão à Diretoria 
de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 691896
Portaria Nº 672 /2021 – GaB/seaP/Pa
Belém - Pa, 10 de agosto de 2021.
institui Plano de retomada Gradual das Visitas Presenciais nas Unidades 
Penitenciárias do Estado do Pará.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do 
Pará, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o inciso ii do artigo 
138 da constituição do Estado do Pará, bem como pela lei nº 8.937, de 02 
de dezembro de 2019; e
coNSidEraNdo a instituição do Projeto rEToMaPará, referente a reaber-
tura gradual das atividades econômicas e essenciais no Estado, por meio 
do Decreto Estadual 800/2020, republicado no Diário Oficial do Estado DOE 
edição extra nº 34.634, de 9/07/2021; 

coNSidEraNdo que a lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, em seu artigo 
41 preleciona enquanto direito da pessoa privada de liberdade a visita de 
familiar em dias determinados; 
coNSidEraNdo a Portaria de nº 615 / 2021 – GaB / SEaP / Pa que dispõe 
sobre a regulamentação do acesso de pessoas, advogados, autoridades, 
prestadores de serviço e outras entidades às dependências das unidades 
prisionais do estado do Pará;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 500/2020-GaB/SEaP que regulamenta a 
implementação do sistema de videovisita nas unidades prisionais no âm-
bito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Plano de contingência para o coronavírus (coVid – 19) 
no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, instituído pela Portaria de nº 
689 / 2020 – GaB / SEaP / Pa;
coNSidEraNdo a necessidade de estabelecer medidas de prevenção e 
orientações de protocolos, quando do retorno das visitas, a fim de evitar a 
contaminação e, consequentemente, a proliferação do vírus Sar – coV 2;
r E S o l V E
art. 1º. determinar, a partir do dia 24 de agosto de 2021, o retorno Gra-
dual das visitas presenciais nas Unidades Penitenciárias da Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária, exceto na central de Triagem da 
Marambaia que funciona como central de inclusão diária de pessoas no 
Sistema Penitenciário.
art. 2º. a partir do dia 24 de agosto de 2021, as visitas ocorrerão uma vez 
por mês, obedecendo ao limite quantitativo de 10% (dez por cento) da 
média aritmética de visitas dos últimos três meses anteriores à deflagração 
da Pandemia pelo coVid 19, considerando, ainda, a capacidade de infraes-
trutura dos espaços físicos de acolhimento. 
art. 3º. a partir do dia 18 de Setembro, se forem evidenciadas condições 
sanitárias favoráveis, as visitas ocorrerão uma vez por mês obedecendo 
ao limite quantitativo de 30% (trinta por cento) da média aritmética de 
visitas nos últimos três meses anteriores à deflagração da Pandemia pelo 
coVid 19 e, ainda, a capacidade de infraestrutura dos espaços físicos de 
acolhimento. 
art. 4º. a partir do dia 01 de outubro, se houverem condições adequa-
das evidenciadas pelos índices de estabilidade no quadro de infecções por 
coVid 19 e tendo em vista o bandeiramento de cada região do Estado 
do Pará, estabelecido pelo Comitê Científico para Assessoramento ao En-
frentamento da Pandemia da coVid 19 do Estado do Pará, as visitas po-
derão ocorrer quinzenalmente, obedecendo ao limite quantitativo de 40% 
(quarenta por cento) da média aritmética de visitas nos últimos três meses 
anteriores a deflagração da Pandemia pelo coVid 19. 
o percentual apontado no caput deste artigo poderá ser aumentado a ra-
zão de 10 % (dez por cento) a cada quinzena, se verificadas as condições 
sanitárias adequadas para tal.
art. 5º. as visitas presenciais serão condicionadas às avaliações epidemio-
lógicas de cada município de acordo com os parâmetros da Secretaria de 
Estado de Saúde - SESPa, bem como dos municípios onde estão localiza-
das as Unidades Prisionais. 
os percentuais previstos nesta portaria poderão variar, para mais ou para 
menos, de acordo com as capacidades das estruturas físicas de cada uni-
dade penitenciária, considerando o necessário distanciamento social entre 
as pessoas privadas de liberdade e as pessoas visitantes;
as vistas terão duração máxima de 30 (trinta) minutos, impreterivelmente;
a entrada de visitantes atenderá às normas e protocolos do Plano de con-
tigência de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo coronavirus 
–coVd-19, da Secretaria de Esatdo de administração Penitenciária – SEaP, 
estabelecidos pela organização mundial de Saude das Naçoes Unidas 
(oMS/oNU) e Ministerio da Saude e Secretaria de Esatdo de Saude Publica.
art. 6º. a direção da respectiva unidade deverá encaminhar a caS/daB, a 
relação contendo os nomes dos custodiados que irão receber visitas pre-
senciais e video visitas.
art. 7º- os locais de realização das visitas deverão seguir os seguintes 
procedimentos.
as Unidades Penitenciárias serão equipadas com barreiras santinizantes 
para pisos nas entradas e/ou locais de acolhimento aos visitantes, tipo 
tapetes pedilúvio ou similiar contendo solução de hipocloreto de sódio; 
o distanciamento social com limites maximo de distanciamento 1,5 (um 
metro e meio) entre o custodiado e o visitante deve ser garantindo, ficando 
teminantemente proibido o contato entre ambos.
o espaço para acolhimento dasa visitas será higienizado e desinfectado 
antes e apos o termino das messmas, com disponibilização de alcco em gel 
ou liquido em concentração 70% (setenta por cento).
 Uso de máscara individual, produzida com material adequadoe eficiente 
como barreira fisica, será obrigatorio para os custodiados visitantes e ser-
vidores.
ParaGrafo ÚNico. as equipes mutidisciplinar de assistencia biopsicosso-
cial das Unidades, bem como os setores da reinserção social deverão orien-
tar a todos os visitantes acerca dos procedimentos disposto neste artigo.
art. 8º. ficam revogadas as disposições em contrário constantes na Porta-
ria de nº 918 / 2020 – GaB / SEaP / Pa. 
art. 9º. Eventuais casos omissos nesta Portaria serão decidos pelo Gabi-
nete do Secretário. 
dÊ-SE ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 691946
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.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 29/06/2021
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: SaNdra HElENa SilVa caSTro
Matrícula: 57192341/1 - função: TÉc. EM ENfErMaGEM
- Término de Vínculo: 03/08/2021
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: lUcaS faraco MaciEl GoMES
Matrícula: 5955950/1 - função: aGENTE PENiTENciário
- Término de Vínculo: 09/08/2021
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: coNcEiÇÃo do Socorro dE MElo PErEira
Matrícula: 5891842/5 - função: TÉc. EM GESTÃo PENiTENciária - PSi-
coloGia
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 691918

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 667/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor HEldEr fErrEira GoNÇalVES - Matrícula 
Funcional nº 5951521 como fiscal titular e o servidor EMERSON SILVA 
BARRAL - Matrícula Funcional nº 57198082 como fiscal suplente do Con-
trato administrativo nº 098/2021/SEaP, celebrado entre a empresa NaTEK 
NaTUrEZa E TEcNoloGia iNdUSTria E coMErcio dE ProdUToS Bio-
TEcNÓloGicoS EirEli e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo 
PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS TÉcNi-
coS Hospitalares e de Enfermagem para a Secretaria de administração 
Penitenciária do Pará..
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 691612
Portaria N° 671 /2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - Em substituição a servidora KEllY iolaNda MElo MarTiNS PaZ 
– Matrícula funcional n° 57200696, designar o servidor EricKSoN do 
carMo SilVa - Matrícula nº 5960875 para atuar como fiscal Suplente 
do contrato administrativo nº 032/2021/SEaP celebrado entre a empresa 
iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda EPP e 
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP, cujo objeto 
é a construção do acesso do centro de reeducação feminino de ananin-
deua – crf, localizado na Br-316 - alaMEda caiXaParaH, rUa JardiM 
ESTrEla, S/Nº, no município de ananindeua – Pa, a ser executado nos 
moldes dos Projetos apresentados por ocasião da Tomada de Preços nº 
001/2020/SEaP
Parágrafo Único - São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 691744
Portaria N° 669/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar os servidores JoÃo caETaNo do NaSciMENTo frEirE 
- Matrícula funcional nº 57198668 e WaNda liMa doS SaNToS - Matrí-

cula Funcional nº 57198668 como fiscais titulares e os servidores ADEMAR 
NaSciMENTo da cUNHa JÚNior - Matrícula funcional nº 57191155, Mar-
cElo cardoSo dE PaiVa – Matricula funcional nº 57201524, aNTÔNia 
caValcaNTE – Matricula funcional nº 54181745 e roSEMarY PaMPloNa 
MIRANDA – Matricula Funcional nº 579871 como fiscais suplentes do Con-
trato administrativo nº 126/2021/SEaP, celebrado entre a empresa Vo-
GUE – aliMENTaÇÃo E NUTriÇÃo - lTda e a SEcrETaria dE ESTado 
dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é a contratação 
de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de quatro 
refeições diárias (desjejum, almoço, jantar e lanche noturno) e refeições 
destinadas a população da UMi (Unidade Materno-infantil), mediante a 
operacionalização de fornecimento, preparo, distribuição e transporte para 
as unidades penitenciárias e delegacias de Polícia civil sob responsabili-
dade da Secretaria de Estado de administração Penitenciária (SEaP-Pa).
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 691848
Portaria N° 668/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora aliNE GoMES BENTES - Matrícula funcional 
nº 5889875 como fiscal titular e a servidora JUCICLEIDE RODRIGUES FA-
RIAS - Matrícula Funcional nº 57198748 como fiscal suplente do Contrato 
administrativo nº 125/2021/SEaP, celebrado entre a empresa ProSPEra 
SErVicE lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENciária – SEaP, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas 
na prestação de serviços contínuos de quatro refeições diárias (desjejum, 
almoço, jantar e lanche noturno) e refeições destinadas a população da 
UMi (Unidade Materno-infantil), mediante a operacionalização de forneci-
mento, preparo, distribuição e transporte para as unidades penitenciárias 
e delegacias de Polícia civil sob responsabilidade da Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária (SEaP-Pa).
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 691791
Portaria N° 670 /2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - Em substituição a servidora KEllY iolaNda MElo MarTiNS PaZ 
– Matrícula funcional n° 57200696, designar o servidor EricKSoN do 
carMo SilVa - Matrícula nº 5960875 para atuar como fiscal Suplente do 
contrato administrativo nº 012/2021/SEaP celebrado entre a empresa JMJ 
ENGENHaria EirEli e a Secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária - SEAP, cujo objeto é a reforma do Módulo Administrativo, Módulo 
de Vivência coletiva e Urbanização do centro de reeducação feminino de 
ananindeua – crf, localizado no Município de ananindeua – Pa a ser exe-
cutado nos moldes dos Projetos apresentados por ocasião da Tomada de 
Preços nº 002/2020/SEaP.
Parágrafo Único - São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 691781

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1069/2021-cGP/seaP, de 03/08/2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.663, de 09/08/2021, reFereNte À 
decisÃo da siNdicÂNcia adMiNistratiVa disciPLiNar Nº 
5889/2021.
oNde se LÊ: “uma foto tirada pela PPl Newton Maia da costa (iNfoPEN 
45748), no interior da Unidade”
Leia-se: “uma foto tirada com a PPl Newton Maia da costa (iNfoPEN 
45748), nas dependências do trabalho externo”
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oNde se LÊ: “uma vez que este comprovadamente tirou foto com um 
interno no recinto a Unidade Prisional”
Leia-se: “uma vez que este comprovadamente tirou foto com um interno 
no local de trabalho externo deste”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 691897

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 143/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE ESParGidor dE PiMENTa oc Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTEN-
ciária do Pará.
Valor ToTal: r$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.8283, natureza de despesa 339030, fonte 0370, Pi: 
1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2021
ViGÊNcia: 11/08/2021 a 11/08/2022 (12 meses)
coNTraTado: rJc dEfESa E aEroESPacial lTda
cNPJ: 71.919.328/0001-54
ENdErEÇo: Estrada do Piagui, km 01, s/nº, Bairro: Porto do Meira, cEP: 
12.600-000, lorena/SP
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 691456
coNtrato: 142/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de áGUa 
MiNEral NaTUral para as Sedes administrativas e Unidades Penitenciá-
rias, pertencentes a esta SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo 
PENiTENciária do ESTado do Pará.
Valor ToTal: r$ 161.178,00 (cento e sessenta e um mil, cento e setenta 
e oito reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 97.101 
03.421.1502.8283, Natureza da despesa: 339030, fonte: 0101 (estadu-
al), Pi 1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2021
ViGÊNcia: 12/08/2021 a 12/08/2022 (12 meses)
coNTraTado: fSa SolUÇÕES coMÉrcio E SErViÇoS
cNPJ: 34.008.992/0001-15.
ENdErEÇo: Travessa 09 de Janeiro, 299, altos, Sala B, Umarizal, Belém/
Pa.
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES – Secretário de Estado de 
administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 691879

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 001/2021
Nº: 01
data de assinatura: 04/08/2021
Vigência: 04/08/2021 a 01/03/2022
Justificativa: tem como objeto alterar o quantitativo de mão de obra para 
35 (trinta e cinco) internos, passando o objeto do convênio n° 001/2021 a 
ter a seguinte redação: O presente Convênio tem por finalidade a absorção 
de mão de obra carcerária de 35 (trinta e cinco) internos em cumprimento 
de regime semiaberto custodiados no Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará, na atividade laborativa no Jardim Botânico rodrigues alves e Granja 
Modelo, de acordo com o especificado no plano de trabalho.
convênio: 001
Exercício: 2021
Valor: r$ 501.930,00 (quinhentos e um mil novecentos e trinta reais)
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 691571

.

.

FÉrias
.

FÉrias FracioNadas
Portaria Nº 2007/21-dGP.seaP, de 12/08/21
o diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 595/2021-GaB.SEaP, de 08/06/2021
considerando o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550, de 13/04/2021.
resolve:conceder 20 (ViNTE) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da 
lei nº 5.810/94, ao servidor criSTiaNo dE SoUSa BarroS, Matrícula 
n.º6403842, no período de 01/09/2021 a 20/09/2021, referente ao exer-
cício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 691707

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 2006/21-dGP.seaP, de 12/08/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/06/21 a 30/06/21 para 
01/10/21 a 30/10/21, o período de gozo das férias da servidora raimunda 
cleidiane Silva Nascimento, concedida através da PorTaria Nº 706/21-
dGP/SEaP, de 07/05/21, publicada no doE nº 34.580, de 11/05/21.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 691713

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 371 de 12.08.2021
Servidor: caSSia SaNToS da roSa
Matrícula: 57203405/ 1
Cargo: Diretora do Museu Histórico do Estado do Pará-MHEP
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço realizada pelo Pro-
fº. Mestre. KElToN liMa MoNTEiro MENdES para gravação de palestras 
virtuais, no âmbito do Projeto “obra comentada”, desenvolvido pelo Siste-
ma integrado de Museus e Memoriais- SiMM/SEcUlT.

Protocolo: 691546
Portaria Nº 374 de 12.08.2021
Servidor: caSSia SaNToS da roSa
Matrícula: 57203405/ 1
Cargo: Diretora do Museu Histórico do Estado do Pará-MHEP
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço realizada pelo Pro-
fº. dr. JoÃo airES aTaÍdE da foNSEca JÚNior para gravação de pales-
tras virtuais, no âmbito do Projeto “obra comentada”, desenvolvido pelo 
Sistema integrado de Museus e Memoriais- SiMM/SEcUlT.

Protocolo: 691535
Portaria Nº 372 de 12.08.2021
Servidor: caSSia SaNToS da roSa
Matrícula: 57203405/ 1
Cargo: Diretora do Museu Histórico do Estado do Pará-MHEP
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço realizada pelo Pro-
fº. dr. aldrin Moura de figueiredo para gravação de palestras virtuais, no 
âmbito do Projeto “obra comentada”, desenvolvido pelo Sistema integrado 
de Museus e Memoriais- SiMM/SEcUlT.

Protocolo: 691803
Portaria Nº 373 de 12.08.2021
Servidor: EMaNoEl fErNaNdES dE oliVEira JUNior
Matrícula: nº 5950207/ 1
cargo coordenador de Pesquisa-SiMM
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço realizada pelas 
educadoras JaNicE SHirlEY SoUZa liMa e SiMoNE dE oliVEira MoUra, 
que participarão como ministrantes das atividades educativas do IV Módulo 
do Programa de Capacitação técnica do Museu do Marajó, que acontece-
rá no período de 05 de outubro a 04 de novembro de 2021, no referido 
Museu.

Protocolo: 691805

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria 642/ 2021 de 08 de agosto 2021
o Presidente da fundação cultural do Pará, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei 
nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 1º 
de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, pu-
blicado no doE, nº 33.782 de 16 de janeiro de 2019, e tendo em vista o 
decreto Estadual de nº 1.359 de 30 de agosto de 2015, publicado no doE, 
nº32.962 de 1º de setembro de 2015, regulamentou, no âmbito do Poder 
Executivo Estadual o acesso à informação previsto no incisos X e XXXiii, 
do art.37 da constituição federal e no inciso ii, do art.29 e no § 5º, do 
art.286 da constituição Estadual do Estado do Pará e na lei federal de n° 
12.527, de 18 de novembro de 2011,
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resolve:
art. 1º designar os servidores responsáveis pelo Sistema E-Sic - Sistema 
de Serviço de informação ao cidadão via Web da fundação cultural do 
Pará. 

NoME  coMPETENcia – Sic

camila Passos Barbalho responder Sic – responde solicitação no E-Sic

raimundo Nonato azevedo ramos responder Sic – responde solicitação E-Sic

raimundo Nonato azevedo ramos autoridade de Gerenciamento-
Gerencia as solicitações e responde reclamações

Humberto Bozi Spindola autoridade Hierarquicamente  Superior-
responde recursos de 1º instância 

Guilherme relvas d`oliveria Gestor Máximo do Órgão –
responde recursos de 2º instância

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpre-se
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 691829

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 259/2021
PaE: 2021/819794
objeto: aQUiSiÇÃo dE licENciaMENTo dE EXiBiÇÃo dE 06 (SEiS) fil-
MES
fundamento legal: No art. 25, inciso ii, c/c com o art.13, inciso ii, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 335/2021 
– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8843; Plano inter-
no: 103.000.8843c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231256
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: ViSaGEM filMES, inscrita no cNPJ nº 13.931.232/0001-05
Valor Total: r$ 11.000,00 (onze mil reais)
data: 12/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 259/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 259/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 12/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 691819
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 258/2021
PaE: 2021/678699
objeto: aQUiSiÇÃo dE licENciaMENTo dE EXiBiÇÃo dE 04 (QUaTro) 
filMES
fundamento legal: No art. 25, inciso ii, c/c com o art.13, inciso ii, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº328/2021 
– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8843; Plano inter-
no: 103.000.8843c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231256
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: Z ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ nº 22.962.626/0001-95
Valor individual: r$ 1.000,00 (mil reais)
Valor Total: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
data: 12/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 258/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 258/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 12/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 691816

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 599  de 04 aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas rESolVE:
dESiGNar, a servidora SoNia Maria TaVarES, Matrícula 661961/3, car-
go EScrEVENTE daTiloGrafo rEfErENcia iii, para substituir o titular 

PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, Matricula 5899706/ 1, cargo coor-
dENador dE MaTErial E PaTriMÔNio que estará de férias no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021, conforme portaria 593 de 03 de agosto de 2021 
publicada no d.o.E n° 34.658 de 04/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 691594
Portaria Nº 600  de 04 aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas rESolVE:
dESiGNar, a servidora Maria ValdEiSE da coSTa rocHa, Matrícula 
57201863/ 2, cargo TEcNico EM adMiNiSTracao E fiNaNcaS, para 
substituir a titular fraNciNildES diaS dE liMa, Matricula 5888393/ 1, 
cargo coordENador do NÚclEo dE PlaNEJaMENTo E orÇaMENTo 
que estará de férias no período de 15/09/2021 a 14/10/2021, conforme 
portaria 593 de 03 de agosto de 2021 publicada no d.o.E n° 34.658 de 
04/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 691583

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Órgão: Fundação carlos Gomes
ato: termo de distrato ao contrato de nº. 022/2018 de 03.07.2018
Motivo: distratar a pedido.
Término Vínculo: 12.08.2021
Servidora: Temporário – danielle Moura Pita
cargo: Técnico de administração e finanças- ciências contábeis
assinatura: 12.08.2021 - autorização: Processo nº. 2021/873784
Ordenador: Maria da Glória Boulhosa Caputo - Superintendente da FCG

Protocolo: 691697

.

.

coNtrato
.

coNtrato:02/2021.
EXErcÍcio: 2021.
Proc. Nº: 2021/628191.
PrEGÃo ElETrÔNico: SrP SEPlad nº 03/2019. .
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTada: Belém rio Segurança EirEli, cNPJ 17.433.496/0001-90, 
com sede na av. almirante Barroso, Pass. Maj Eliezer levy, nº 205, bairro 
Souza, em Belém/Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 30/07/2021.
ViGÊNcia: 01/08/2021 a 31/07/2021.
Valor aNUal: r$410.234,16
orÇaMENTo: Prog. de Trab. 47201133621509, aT: 8906, Nd: 339037, fT: 
01016361.
ordENador dE dESPESaS: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG.

Protocolo: 691830

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos n° 01/2021/
FcG
a fUNdaÇÃo carloS GoMES, cNPJ nº 14.700.157/0001-34, representa-
da por sua Superintendente, Maria da Glória Boulhosa Caputo [...]
rESolVE:
aderir a ata de registro de Preços nº 013/2020-SEPlad, oriunda do Pre-
gão Eletrônico SrP nº 03/2019 da Secretaria de Estado de administração 
do Estado do Pará - SEAD (atual SEPLAD), na qualidade órgão não partici-
pante para os itens objeto da adesão, para contratar 01 posto de vigilância 
armada, 12 horas noturna, de segunda a domingo, e 01 posto de vigilância 
armada 24 horas de segunda a domingo, em virtude da necessidade da al-
teração do objeto informado no irP desta contratação, bem como por estar 
demonstrada por meio de cotação de preços a vantagem econômica para 
esta adesão.
coNTraTada: Belém rio Segurança EirEli, cNPJ nº 17.433.496/0001-
90, com sede na av. almirante Barroso, Pass. Maj Eliezer levy, nº 205, 
bairro Souza, em Belém/Pa.
Valor GloBal: r$ 410.234,16
doTaÇÃo orÇaMENTária: PT: 47201 13 362 1509; aT: 8906; fT: 
0101006361; e Ed: 339037;
Em, 30 de julho de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 691849
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.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

errata
.

errata de FÉrias
retiFica-se a Portaria Nº 529 de 04/08/2021, PUBlicada No 
doE Nº 34.668 dE 12/08/2021, rEfErENTE ao SErVidor rafaEl BrUNo 
SilVa E SilVa, MaT- 5950500/1, o PErÍodo dE GoZo dE fÉriaS.
onde se lê: PErÍodo: 02/09/2021 a 01/10/2021.
Leia-se: PErÍodo: 06/09/2021 a 05/10/2021.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de comunicação, 12 de agosto de 2021.
Vera lucia alves de oliveira
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo, EM EXErcÍcio

Protocolo: 691874

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 260/2021, de 12 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 Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 70/2021, de 19/02/2021, publicada em 
doE 34.498, de 27/02/2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 166/2021, de 18/05/2021, publicada em
doE 34.589, de 20/05/2021;
coNSidEraNdo manifestação da comissão de Processo administrativo 
disciplinar (Pad), autorização da Presidência e parecer da aJU, contidos 
nos autos do processo 2019/87904 de 18/12/2019;
r E S o l V E:
i – Prorrogar o prazo de 30 dias para efetivação do Processo administrativo
disciplinar que apura a responsabilidade, em determinada infração disci-
plinar, já verificada por meio de sindicância investigativa em desfavor de 
c.a.N de a., conforme consta nos autos do Processo n.º 2019/87946, de 
18/12/2019.
iii – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 691659
Portaria Nº 256/2021, de 12 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 Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 69/2021, de 19/02/2021, publicada em 
doE 34.798, de 27/02/2021.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 164/2021, de 18/052021, publicada em 
doE 34.605, de 27/02/2021.
coNSidEraNdo manifestação da comissão de Processo administrativo 
disciplinar (Pad), autorização da Presidência e parecer da aJU, contidos 
nos autos do processo 2019/87946 de 18/12/2019;
r E S o l V E:
i – Prorrogar o prazo de 30 dias para efetivação do Processo administrativo
disciplinar que apura a responsabilidade, em determinada infração dis-
ciplinar, já verificada por meio de sindicância investigativa em desfavor 
de Y.r.S.N., conforme consta nos autos do Processo n.º 2019/87946, de 
18/12/2019.
iii – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 691661
Portaria Nº 261/2021, de 12 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 Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 64/2021, de 19/02/2021, publicada em 
doE 34.498, de 27/02/2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 167/2021, de 18/05/2021, publicada em
doE 34.589, de 27/02/2021;

coNSidEraNdo manifestação da comissão de Processo administrativo 
disciplinar (Pad), autorização da Presidência e parecer da aJU, contidos 
nos autos do processo 2019/322157 de 18/12/2019;
r E S o l V E:
i – Prorrogar o prazo de 30 dias para efetivação do Processo administrativo
disciplinar que apura a responsabilidade, em determinada infração disci-
plinar, já verificada por meio de sindicância investigativa em desfavor de 
J.c.c. da S., 
conforme consta nos autos do Processo n.º 2019/322157, de 08/07/2019.
iii – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 691662

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2021
coNTraTo Nº 047/2020
ProcESSo Nº 2020/1024956
objeto: alteração do contrato original n. º 047/2020, haja vista a redução 
de postos de trabalho da funtelpa.
Valor Global: r$ 593.599,44 (quinhentos e noventa e três mil quinhentos 
e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos);
data de assinatura: 05/08/2021
fundamento legal: art. 65, §1° da lei federal n. º 8.666/93;
dotação orçamentaria:
funcional: 24.122.1297.8338 oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMi-
NiSTraTiVaS
Elemento: 339037
fonte: 0101
Plano interno: 412.000.8338c
ação: 231451 MaNUTENÇÃo dE orGÃoS PUBlicoS - coNTraToS
funcional: 24.122.1297.8338 oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMi-
NiSTraTiVaS
Elemento: 339037
fonte: 0101006360
Plano interno: 412.000.8338c
ação: 261433 PaGaMENTo dE coNTraTo dE liMPEZa
contratado: SErVicEliNE coMErcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS 
lTda.
cNPJ: 09.107.461/0001-32
Endereço: av. Júlio césar, 3318 – Val de cans - cEP: 66.617-420
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 691548

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 262/2021, de 12 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 Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo ofício nº 1.397/2021-GaB.SEc/SEGUP, de 23/06/2021, 
contidos nos autos do processo 2021/673104, de 22/06/2021;
coNSidEraNdo Manifestação da Presidência, de 24/06/2021, contidos 
nos autos do processo2021/673104, de 22/06/2021;
CONSIDERANDO Parecer da Comissão de Avaliação de Bens Móveis, desig-
nada pela Portaria 14/2021, de 27/01/2021, contidos nos autos do proces-
so 2021/19628 de 07/01/2021;
CONSIDERANDO Termo de Doação de Bens Móveis nº 2021/3, de 
13/07/2021, contidos nos autos do processo 2021/673104, de 22/06/2021;
r E S o l V E:
I – FORMALIZAR a doação dos bens móveis contidos no Termo de Do-
ação de Bens Móveis nº 2021/3, conforme descritos abaixo, à Secreta-
ria de Estado de Segurança Pública e defesa Social(SEGUP), ocorrida em 
13/07/2021.

ordEM Nº rP dEScriÇÃo BEM

1 1002 racK P/ TraNSMiSSor E rEcEPTor dE fM VidEo/aUdio Sr-500S

2 1011 racK EM aÇo, 1 PorTa

3 1012 racK EM aÇo, 1 PorTa

4 1062 racK EM aÇo, 1 PorTa

5 1428 racK EM aÇo, 1 PorTa

6 4843 racK P/ Micro E iMPrESSora, VErTical, EST. EM fErro

7 5193 racK EM fErro, P/ SoM E PErifEricoS 

8 7269 racK dE 19” X 36U X 570MM

9 7270 racK dE 19” X 36U X 570MM

ii – Esta portaria retroagirá a partir de 13/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 691866
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

aProVaÇÃo da escaLa de Ferias
Portaria nº.:10/2021 de 14/07/2021
Nome:MilENa aMaNaJaS NoroNHa
Matrícula:5900231-1 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EE aureliana Monteiro/ Ponta de Pedras
Portaria nº.:33/2021 de 06/08/2021
Nome:BENEdiTo coSTa MaGNo
Matrícula:5893651-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM dra. Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:036/2021 de 02/02/2021
Nome:carloS PaMPloNa dE MiraNda
Matrícula:571580-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EMEif raimundo da Silva ramos/ Soure
Portaria nº.:398/2021 de 02/08/2021
Nome:oSMar dE JESUS Sá
Matrícula:57210525-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2019
Unidade:EE luzia Nunes fernandes/Maraba
Portaria nº.:415/2021 de 05/08/2021
Nome:JUVENal rafaEl arcaNJo JUNior
Matrícula:57210892-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EE dr. Gaspar Vianna/Maraba
Portaria nº.:420/2021 de 05/08/2021
Nome:GErSoN dE oliVEira rEiS
Matrícula:57210316-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Paulo freire/Maraba
Portaria nº.:424/2021 de 07/07/2021
Nome:VEra lUcia MoraiS BEZErra
Matrícula:5950936-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EiEE Parkre Jimokre/Bom Jesus do Tocantins
Portaria nº.:137/2021 de 02/08/2021
Nome:aNToNio da SilVa coSTa
Matrícula:6315992-1 Período:04/10 à 02/11/21Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida /Monte alegre
Portaria nº.:139/2021 de 02/08/2021
Nome:JEKSoN doS SaNToS SilVa
Matrícula:5896586-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EE de Educação Tecnologica EETEPa/Monte alegre
Portaria nº.:140/2021 de 02/08/2021
Nome:JoÃo SoUZa da coSTa
Matrícula:5893627-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE de Educ Tecnologica EETEPa/Monte alegre
Portaria nº.:141/2021 de 02/08/2021
Nome:dUEl cESar dE MENdoNÇa
Matrícula:5749425-2 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Jose agostinho Guerra/ almeirim
Portaria nº.:142/2021 de 02/08/2021
Nome:diNa claUdia carValHo fErrEira
Matrícula:5949947-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Jose Jorge Hage/alenquer
Portaria nº.:146/2021 de 02/08/2021
Nome:HEVErToN JoSE da coSTa MoTa
Matrícula:5951365-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Monteiro lobato/alenquer
Portaria nº.:147/2021 de 02/08/2021
Nome:Maria roSilENE alBUQUErQUE crUZ
Matrícula:57213083-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:6ª Ure/Monte alegre
Portaria nº.:148/2021 de 05/08/2021
Nome:EliaNE GracY lEMoS GoMES
Matrícula:5929902-2 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Pref. carim Melem/Monte alegre
Portaria nº.:186/2021 de 04/02/2021
Nome:crEUZa dE NaZarE SaNToS faro
Matrícula:57211163-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM d. Mario de M. Vilas Boas/Bujaru
Portaria nº.:223/2021 de 09/02/2021
Nome:adriNa doS SaNToS MoraiS
Matrícula:8014265-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Ester Nunes Bibas/Vigia de Nazare
Portaria nº.:269/2021 de 17/02/2021
Nome:daVi SilVa SoUSa
Matrícula:57215773-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Pres. Kennedy/ Vigia de Nazare
Portaria nº.:209/2021 de 25/07/2021
Nome:BENEdiTo araUJo dE SoUSa
Matrícula:233145-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE charles assad/Bonito
Portaria nº.:210/2021 de 25/07/2021
Nome:SilMara PoliaNE carValHo MoNTEiro do ValE
Matrícula:57223504-2 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EE americo leao conduru/capanema

Portaria nº.:448/2021 de 15/07/21
Nome:fErNaNdo corrEa da coSTa JUNior
Matrícula:57226477-3 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EE rosa carrera loureiro/Santarem Novo
Portaria nº.:451/2021 de 26/07/2021
Nome:fraNciSco cUNHa do ValE
Matrícula:57214627-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2017
Unidade:EE Sto. antonio do cumaru/Bonito
Portaria nº.:452/2021 de 26/07/2021
Nome:MarcilENE dE faTiMa alENcar crUZ
Matrícula:5951370-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Mª. Socorro oliveira da rocha/ourem
Portaria nº.:453/2021 de 26/07/2021
Nome:Maria dE NaZarE TaVarES liSBoa
Matrícula:6307671-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE dr. Miguel de Sta Brigida/Salinopolis
Portaria nº.:454/2021 de 26/07/2021
Nome:Mario corrEa MoNTEiro
Matrícula:57216340-1 Período:16/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:EE Miguel lobato/Primavera
Portaria nº.:455/2021 de 26/07/2021
Nome:raiMUNdo EZEQUiaS PiEdadE da SilVa
Matrícula:539473-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Peixe Boi
Portaria nº.:460/2021 de 26/07/2021
Nome:fraNciSco cUNHa do ValE
Matrícula:57214627-1 Período:31/10 à 29/11/21Exercício:2018
Unidade:EE Sto. antonio do cumaru/Bonito
Portaria nº.:465/2021 de 26/07/2021
Nome:adailToN PErEira da SilVa
Matrícula:57223329-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas P. athias/Peixe Boi
Portaria nº.:466/2021 de 26/07/2021
Nome:daMiao MarQUES dE SoUSa
Matrícula:684082-1 Período:03/10 à 01/11/21Exercício:2021
Unidade:EE amarica leao conduru/capanema
Portaria nº.:471/2021 de 26/07/2021
Nome:raiMUNdo NoNaTo dE araUJo
Matrícula:365033-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE dr. Miguel de Sta Brigida/Salinopolis
Portaria nº.:472/2021 de 26/07/2021
Nome:JoSE doracY doS rEiS
Matrícula:5657873-1 Período:09/10 à 07/11/21Exercício:2021
Unidade:EE Pe. antonio Vieira/sede/ourem
Portaria nº.:82/2021 de 06/08/2021
Nome:Maria daS NEVES dE SoUZa rEiS TEMBE
Matrícula:57218712-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2019
Unidade:EiEf anexo itaputyr/capitao Poço
Portaria nº.:83/2021 de 06/08/2021
Nome:Maria daS NEVES dE SoUZa rEiS TEMBE
Matrícula:57218712-1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EiEf anexo itaputyr/capitao Poço
Portaria nº.:1684/2021 de 09/08/2021
Nome:JoSiaNE carValHo MacHado
Matrícula:57224052-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE Basilio de carvalho/abaetetuba
desiGNar
Portaria nº.6933/2021 de 06/08/2021
de acordo com o processo nº.500453/2021
designar Marcia TaTiaNa rEBElo NEVES, matricula Nº.57209397-1, 
Esp. em Educação, Para responder pela função de diretor ii ( GEd-3.1) da 
EEEfM Sta luzia/Belem, durante o impedimento do titular no periodo de 
08/03/2021 a 03/09/2021.
Portaria nº. 6932/2021 de 06/08/2021
de acordo com o processo nº.484978/2021
designar dENiZE roBErTa dEl TETo raMoS,matricula nº.57234016-1, 
Esp em Educação para responder pela função de diretor iii (GEd-3.2) da 
EEEfM avertano rocha/icoaraci, durante o impedimento do titular no pe-
riodo de 01/07/2021 a 14/08/2021.
Portaria nº. 7034/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.496707/2021
designar fraNciValdo rodriGUES SEPUlVida,matricula nº.
8001421-1,Professor,  para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEfM Braulia Gurjão/conceição do araguaia, a contar 
de 12/08/2021.  
Portaria nº. 7035/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.705277/2021
designar Marcia frEirE dE araUJo, matricula nº.57208403-1 Esp em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor(-
GEd-2) da EEEf anezia/Belem, a contar  
de 16/08/2021.
Portaria nº.7032/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.674288/2021
designar aNa rEGiNa fErrEira dE SoUZa, matricula nº.57201027-2 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vi-
ce-diretor (GEd-2) da EEEfM albanizia oliveira lima/Belem, a contar de 
16/08/2021.
Portaria nº.7023/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.674477/2021
designar Maria daS GracaS dE aNdradE liMa, matricula nº.6037178-2 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEfM d. Pedro ii/Belem, a contar de 16/08/2021.
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Portaria nº.7028/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.497374/2021
designar Marcia HElENa GEMaQUE dE SoUZa,matricula nº.5312078-1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-di-
retor (GEd-2) da EEEfM d. Helena Guilhon/Belem, a contar de 16/08/2021.
Portaria nº. 7027/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.674538/2021
designar adriaNa rodriGUES SoarES dE araUJo, matricula 
Nº.54182496-3 Espec. em Educação, para responder interinamente pela 
função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf Sta. Terezinha/Belem, a contar 
de 16/08/2021.
Portaria nº. 7025/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.696102/2021
designar SUElY GUiMaraES dE SoUZa, matricula nº.57220563-2, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-
3) da EEEf ruth Passarinho/Belem, a contar de 16/08/2021.  
Portaria nº.7029/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.793713/2021
designar cElY BrENda coSTa E SilVa, matricula nº.57209008-2 Espec. 
em Educação para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEf dr. anibal duarte/Belem, a contar de 16/08/2021.
Portaria nº.7022/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº. 696481/2021
designar GlEidSoN HENriQUE SoarES dE SoUZa, matricula 
nº.57208736-1, Espec. em Educação para responder interinamente pela 
função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Mar. cordeiro de farias/Belem, 
a contar de 16/08/2021.
Portaria nº.7031/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.674567/2021
designar ElaiNE criSTiNa rocHa PiNHEiro, matricula nº.57208539-
1 Espec. em Educação para responder interinamente pela função de Vi-
ce-diretor (GEd-2) da EEEf Jarbas Passarinho/Marco/Belem, a contar de 
16/08/2021.
Portaria nº.7026/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.622356/2021
designar riTa dE caSSia VicENTE doS aNJoS, matricula nº.57208255-1 
Espec. em Educação para responder interinamente pela função de diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEM Polivalente/altamira,  a contar de 16/08/2021.
diSPENSa dE fUNÇÃo
Portaria nº. 7052/2021 de 10/08/2021
conforme  processo de nº.866149/2021
dispensar, a pedido, iGNo SoarES PErEira JUNior, matricula nº.
5503124-1,Professor, da função de diretor (GEd-4) da EEEfM Maria da 
conceição Malheiros/Sede/irituia, a contar de 12/08/2021.
Portaria nº.7021/2021 de 09/08/2021
conforme  processo de nº.793713/2021
dispensar,  SiMoNE flaVia dE QUEiroZ lEMoS, matricula nº.
5901510-1,Espec. em Educação classe ii,  da função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEf dr. anibal duarte/Belem,  a contar de 16/08/2021.
Portaria nº.7019/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.696102/2021
dispensar SUElY GUiMaraES dE SoUZa, matricula nº.57220563-2 Espec. 
em Educação para da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Salesiana 
do Trabalho/Belem, a contar de 16/08/2021.
Portaria nº.7024/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.696102/2021
dispensar Jaco MiraNda MacHado,  matricula nº.57205034-2 Espec. 
em Educação   da função de diretor i (GEd-3) da EEEf ruth PassarinhoBe-
lem, a contar de 16/08/2021.
Portaria nº.7020/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.622356/2021
dispensar riTa dE caSSia VicENTE doS aNJoS, matricula nº.57208255-
1 Espec. em Educação da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Poliva-
lente/altamira, a contar de 16/08/2021.
Portaria nº.7030/2021 de 09/08/2021
de acordo com o processo nº.674567/2021
dispensar SHEila SiMoNE doS SaNToS MiraNda ValENTE, matricula 
nº.627917-3 Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEf Jarbas Passarinho/Marco/Belem, a contar de 16/08/2021.

Protocolo: 691939
Portaria Nº1.206/2021-GaB/Pad 
Belém, 12 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 fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/845619 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1248/2021 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor E.S.r., matrícula nº 57204088-1, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi 
c/c art. 190, iV, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores fáBio HENriQUE 
PaVÃo frEiTaS, Mat. 57209935-1, SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. 
57224558-1 e cÉlia rEGiNa SoUZa da crUZ, Mat. 761303-2, para sob 
a Presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias, 
o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e necessi-

dade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.207/2021-GaB/siNd. 
Belém, 12 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 1.179/2021-GaB/SiNd, de 
12/08/2021, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos 
da PorTaria Nº 121/2018-GaB/SiNd de 28/11/2018, publicada no 
doE, edição nº 33.749 de 28/11/2018, prorrogada pela PorTaria Nº 
05/2018-GaB/SiNd de 29/01/2018, publicada no doE, edição nº 33.553 
de 06/02/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 691730

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 109/2021-saNta crUZ do arari
Nome: lEo PaMPloNa MoNTEiro
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

Protocolo: 691836
Portaria Nº 1.205/2021-GaB/Pad  
Belém, 12 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 a Portaria 512/2017-GaB/Pad de 07/12/2017, publicada 
no doE edição nº 33.515 de 12/12/2017;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
1160764/2017 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/557466;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 592/2021 exarado pela Procura-
dora do Estado – PGE/Pa;
coNSidEraNdo os termos da decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado 
de Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEclarar NUlidadE Parcial - relativamente à infração disposta no 
art. 190, Xiii, da lei 5.810/94 - do Processo administrativo disciplinar nº 
512/2017-GaB/Pad de 07/12/2017, publicada no doE edição nº 33.515 
de 12/12/2017, a partir das fls. 103, em que consta a solicitação de com-
parecimento da servidora;
II –  CONVALIDAR os atos praticados anterior às fls. 103, em que consta a 
solicitação de comparecimento da servidora;
iii –  coNSTiTUir nova comissão composta pelos servidores criSTiaNE 
dE NaZarE SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, Mária JoSÉ SilVa 
do NaSciMENTo, Mat. nº 5090580- 4, e GEorGiNa TaVarES SarMaNHo, 
Mat. nº 301973-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo 
inicial de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual perío-
do por conveniência e necessidade da administração Pública;
iV - 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;
V – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
Vi  – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 691869
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.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 179/2020-GaB/Pad, de 27/11/2020, pu-
blicada no doE edição nº 34.421 de 30/11/2020.
oNde se LÊ:
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo em desfa-
vor da servidora M.J.r., matrícula nº 55588578-2,
Leia-se:
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo em desfa-
vor do servidor M.J.r., sem matrícula registrada no sistema,

Protocolo: 691584

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato Nº 060
Exercício: 2021
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEM Prof. rai-
MUNdo laUrEaNo da SilVa SoUZa (Paragominas/Pa)
Preço: r$ 1.111.019,81 (um milhão, cento e onze mil, dezenove reais e 
oitenta e um centavos)
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: Plano interno: 101raiSoUPG; funcional progra-
mática: 16101.12 122.1509; Projeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Na-
tureza de despesa: 4490.51; fonte: 0331004800
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, 
km 10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
27.850.633/0001-45, localizada na rua da assembleia, nº 170-B, Bairro: 
Maracangalha, cEP 66.110-190, Belém/Pa.
foro: Belém-Pa
data assinatura: 12 de agosto de 2021
contrato de Empréstimos: 2933/oc - Br-Banco interamericano de desen-
volvimento (Bid)
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga -Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 691735
terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo terceiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 378/2017.
Vigência: 24/07/2021 a 22/10/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
Contratado: Consócio S2 (Smc Serviços de Construção Ltda/Senenge 
construção civil e Serviços ltda). cNPJ Nº 30.758.490/0001-50.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 23 de julho de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 691870
terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 377/2017.
Vigência: 24/07/2021 a 22/10/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
Contratado: Consórcio S2 CNPJ Nº 30.758.490/0001-50.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 23 de julho de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 691860

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo 
Nº 22/2021 – sedUc/Pa
Processo: 1487713/2021 – cP Nº 22/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
reforma na EEEM Prof. raimundo laureano da Silva Souza (Paragominas/
Pa).
loTE ÚNico
contrato nº 060/2021
Vencedor: iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli – cNPJ 27.850.633/0001-45
Valor: r$ 1.111.019,81 (um milhão, cento e onze mil, dezenove reais e 
oitenta e um centavos).
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 691746

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata
terMo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
ProcESSo: 2021/387084
Nº da diSPENSa: 23/2021
ParTES/ coNTraTada: carValHaES ProdUToS Para laBoraTÓrio 
lTda
oNde se LÊ:
Valor: r$ 12.283,46 (doze mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta 
e seis centavos)
Leia-se:
Valor: : r$ 7.098,48 (sete mil, noventa e oito reais e quarenta e oito 
centavos)
Publicado no d.o.E. N° 34.664 de 10 de agosto de 2021.
Protocolo da publicação: 690077

Protocolo: 691588

coNtrato
.

coNtrato
PaE Nº 2021/642104-UEPa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 021/ 2021-UEPa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: o presente contrato tem por objetivo a contratação de Pessoa 
Jurídica para prestação de serviços de Manutenção do Software PErGa-
MUM – Sistema integrado de Bibliotecas, bem como, a disponibilização, 
pela contratada, de conjunto de vídeos on-line que tem como objetivo 
realizar treinamentos.
Valor aNUal: r$ 20.772,00 (Vinte mil, setecentos e setenta e dois reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 09/08/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 13/08/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 12/08/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 05/2021-UEPa
ModalidadE: iNEXiGiBilidadE
doTaÇÃo orÇaMENTária
Projeto/atividade: 74201.12.364.1506.8868
fonte: 0102
Natureza da despesa: 339040
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
NoME: aSSociaÇÃo ParaNaENSE dE cUlTUra-aPc
loGradoUro: rua imaculada conceição, nº 1155
Bairro: Prado Velho
cidadE: curitiba
Uf: Pr
cEP: 80.242-980
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 691689

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 016/2021-UePa
Nº TErMo: 1° (primeiro)
claSSificaÇÃo: Prestação de Serviços
daTa dE aSSiNaTUra: 10/08/2021
MoTiVo: acréscimo de valor
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto o acréscimo ao 
valor do contrato n° 016/2021.
iNÍcio da ViGÊNcia dESTE TErMo adiTiVo: 10/08/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia do coNTraTo: 21/06/2022
foro: BElÉM/Pa
Valor aNUal: o presente Termo aditivo acresceu ao valor do objeto con-
tratual global em r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). o valor global 
do contrato nº 016/2021-UEPa, que era de r$ 46.779,96 (quarenta e seis 
mil e setecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) passa
a ser de r$ 50.979,96 (cinquenta mil e novecentos e setenta e nove reais 
e noventa e seis centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
funcional Programática: 74201.12.571.1506.8471
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
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coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
NoME: roSa HElENa SilVa NÓBrEGa (TElETEl BElÉM)
loGradoUro: avenida rômulo Maiorana, nº 352, Sala a
Bairro: Marco
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66093-005
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 691698

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1517/2021, de 12 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: JaNETE NaZarE PaUla PadilHa
Matrícula funcional: 5901514/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1518/2021, de 12 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 GESTao dE PESSoaS
Nome: NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 5833809/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1519/2021, de 12 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: JaNETE NaZarE PaUla PadilHa
Matrícula funcional: 5901514/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1520/2021, de 12 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 iNTErioriZaÇÃo
Nome: NiVEa Maria coElHo BarBoSa dE alMEida
Matrícula funcional: 57174460/ 4
Valor: r$ 2.200,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 2.200,00
Portaria N° 1521/2021, de 12 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 dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: NiVEa Maria coElHo BarBoSa dE alMEida
Matrícula funcional: 57174460/ 4
Valor: r$ 800,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 800,00
Portaria N° 1522/2021, de 12 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: NaTaliNa doS SaNToS MEdEiroS
Matrícula funcional: 5915735/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339039_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 691666
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1509/2021, de 12 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 iNTErioriZaÇÃo
Nome: lair da SilVa frEiTaS filHo
Matrícula funcional: 5810485/ 4
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 1523/2021, de 12 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: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: NElSoN VaScoNcEloS PorTo
Matrícula funcional: 57202692/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 691664

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N°1510/2021, de 12 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 desenvolver atividades técnico-administrativas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Bragança/Pa
NoME do SErVidor: claUdio da coSTaTriNdadE
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5433100/ 2
daTa iNÍcio: 09.08.2021
daTa TÉrMiNo: 14.08.2021
QUaNTidadE: 5,5 (cinco e meia) diárias
Portaria N°1511/2021, de 12 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 ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Bagre/Pa
NoME do SErVidor: flaVia criSTiNa araUJo lUcaS
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal: 57193284/ 1
daTa iNÍcio:10.08.2021
daTa TÉrMiNo: 18.08.2021
QUaNTidadE: 8,5 (oito e meia) diárias
Portaria N°1512/2021, de 12 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 ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Paragominas/Pa
NoME do SErVidor: JoNNYS PaZ caSTro
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal:80015703/ 1
daTa iNÍcio: 15.09.2021
daTa TÉrMiNo: 22.09.2021
QUaNTidadE: 7,5 (sete e meia) diárias
Portaria N°1513/2021, de 12 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 ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Maraba/Pa
NoME do SErVidor: MadSoN alaN rocHa dE SoUSa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5920054/ 1
daTa iNÍcio: 14.09.2021
daTa TÉrMiNo: 26.09.2021
QUaNTidadE: 12,5 (doze e meia) diárias
Portaria N°1516/2021, de 12 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 realizar visita técnica e aula inaugural.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas/Pa
NoME do SErVidor: faBricio MarTiNS da coSTa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 54188839/ 1
daTa iNÍcio:04.08.2021
daTa TÉrMiNo:07.08.2021
QUaNTidadE:3,5 (tres e meia) diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 691609

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
ProcESSo n° 2021/180039
acolho a fundamentação do Parecer nº 534/2021 - ProJUr/UEPa, para:
1. aplicar multa contratual à empresa cBJ BarBoSa coMÉrcio & SErVi-
ÇoS EirEli, no valor de r$ 2.697,20 (dois mil, seiscentos e noventa e sete 
reais e vinte centavos), diante das irregularidades descritas no Processo 
administrativo n.º 2021/180039.
Belém,10 de agosto de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UEPa

Protocolo: 691674
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.

.

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

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico
Número: 09/2021
Objeto: aquisição de ferramentas agrícolas, a fim de atender a demanda do 
convênio nº890772/2019, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 26/08/2021
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0106008222
Programa de Trabalho: 08.244.1505.7678
Elemento de despesa: 339030/449052
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 691547

diÁria
.

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
Portaria Nº 696/2021 – 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 2021/849252
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrÊS E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: EliaNa aUrEa BarroS rodri-
GUES,429.964.902 – 82,coNSElHEira ESTadUal e fErNaNdo aNToNio 
GoUlarT riBEiro, 377.560.602 – 53 colaBorador EVENTUal a qual 
se deslocaram aos municípios de São domingos do capim e Vigia/Pa no 
Período de 17 a 20/08/2021 , com objetivo de realizar apoio Técnico a 
conferência Municipal.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0139002241 253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de dE Maio 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 692/2021 – 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 2021/811622
rESolVE: autorizar o pagamento de 06 E ½ (SEiS E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: Kleidilena do Socorro andrade Teles, 
59846569/1, coordENadora a qual se deslocara aos municípios de Bar-
carena,igarapé-Miri,oerias do Pará,cametá,limoeiro do ajuru/Pa no perí-
odo de 10 a 16/07/2021 com objetivo de participar de mobilizar e orientar 
prefeitos e vereadores municipais para a priorização da pauta de proteção 
integral à criança e ao adolescente e o enfrentamento ao trabalho infantil 
no seu mandato, conforme carta aos eleitos nas eleições 2020, sugerida 
e pactuada no Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
infantil ( fNPETi )
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8862 f: 0339005469 233.379 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 694/2021 – 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 2021/747190
rESolVE: autorizar o pagamento de 15 E ½ (QUiNZE E meia) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: lUiZ carloS fiGUEirEdo da 
SilVa , MaT. 54191320, SocioloGo, o qual se deslocará aos municípios 
de SaNTarEM/Pa, cUrUa,JUrUTi,e alENQUEr/Pa no período de 13 a 
28/08/2021,com objetivo de apoio técnico ao PP/SUaS e ao uso de bens 
por Emendas Parlamentar, Participação na conferencia Municipal de as-
sistência Social em Curuá/PA e Participação na Oficina de Capacitação do 
Programa criança feliz para supervisores e visitadores no método cdc.
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.244.1505.8863 0339006699 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 691568

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº. 008 /2021/coNseaNs/Pa, de 12 de aGosto de 
2021.
dispõe sobre a prorrogação do mandato da atual Gestão colegiada do con-
selho Estadual de Segurança alimentar e Nutricional Sustentável – coN-
SEaNS/Pa.
a Presidente do conselho Estadual de Segurança alimentar e Nutricional 
Sustentável – coNSEaNS/Pa, no uso de suas atribuições legais e regimen-
tais, conforme dispõe o decreto nº 929, de 24 de abril de 2008 e altera-
ções constantes no decreto nº 1.286 de 15 de maio de 2015;
coNSidEraNdo as deliberações adotadas por este conselho, reunido em 
pleno, em sua 22ª reunião ordinária, realizada em 10 de agosto de 2021;
coNSidEraNdo que a representação das organizações governamentais e 
não governamentais com assento no coNSEaNS/Pa, encerra seu mandato 
em 14 de agosto de 2021;
coNSidEraNdo os trâmites burocráticos que implicam na exigüidade de 
tempo para efeito de nomeação por meio de decreto Governamental, para 
o novo colegiado que deverá assumir a gestão do Biênio 2021/2023, o que 
poderá ocorrer à vacância;
rESolVE:
1. Prorrogar o mandato da atual Gestão colegiada até a nomeação e posse 
da nova Gestão Colegiada a fim de que não haja solução de continuidade 
no desenvolvimento das ações deste coNSEaNS/Pa.
Belém (Pa), 12 de agosto de 2021.
rosa Maria da Silva Barbosa
Presidente do coNSEaNS/Pa

Protocolo: 691684

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 586/2021-GaB/Pres.
BeLÉM, 11 de aGosto de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 06/2021-cPad-03 de 03/08/2021 e os despachos da aSPad de 
04/08/2021 e do Presidente da faSEPa de 10/08/2021;r E S o l V E:art. 
1º. dESiGNar a servidora SaNdra Maria doS SaNToS MEdEiroS, as-
sistente social, matrícula nº 3222543/2, lotada na Presidência (aSPad), 
como dEfENSora daTiVa do ex-servidor adaias Barreto ribeiro, já qua-
lificado e devidamente indiciado nos autos do PAD nº 07/2021 (Processo 
nº 2018/521501) a que responde, devendo apresentar a defesa Escrita 
à comissão Processante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da aposição 
de seu ciente nesta, na conformidade com o que dispõe o art. 220 § 2º, 
do diploma ao Norte;art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-
SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa.  Presidente da faSEPa.

Protocolo: 691480

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 585 de 10 de agosto de 2021. 
resolve conceder  licença para tratamento de saúde aos  servidores abaixo relacionados: 
NoME carGo MaTrÍcUla laUdo PErÍodo diaS loTaÇÃo

aNTÔNio NEi ViEira liMa MoNiTor 5738679/2 59194 20.04.20 a 24.04.20 5 caSf
BENEdiTo MarcElo NEri TEiXEira MoNiTor 54189500/1 59198 20.04.20 a 30.04.20 11 caSf

claYToN SilVa da SilVa MoNiTor 57195296/1 59237 21.04.20 a 30.04.20 10 GrH
EMMaNoEl HENriQUE G. doS SaNToS aG adM 54197131/1 59177 16.0.3.20 a 22.03.20 7 cPl

JoaNa d”arc florES dE SoUZa MoNiTor 54197186/1 59197 22.04.20 a 26.04.20 5 caSf
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JoSÉlia dE fáTiMa MoNTElo da coSTa MoNiTor 54189660/1 59136 14.04.20 a 13.05.20 30 caSf
KáTia MilENE BarBoSa da SilVa aG. adM 54180675/2 59134 07.04.20 a 06.05.20 30 aSPad
liaNE Maria dE liMa fErrEira SErVENTE 3227472/1 59137 14.04.20 a 13.05.20 30 caSf

lUiZ carloS SilVa GUEdES MoToriSTa 3219267/1 59182 04.05.20 a 23.05.20 20 GZET
Márcio alVES  doS  SaNToS MoToriSTa 54193986/1 58570 08.04.20 a 22.04.20 15 GZET

Maria lUiZa GoNÇalVES JardiM PSicÓloGo 5635497/2 59219 23.03.20 a 01.04.20 10 caSE
MarilENE aMaral loPES MoNiTor 54197215/1 59192 09.04.20 a 22.04.20 14 cJM

MiGUEl carNEiro corrEia MoNiTor 3192709/1 58571 25.03.20 a  07.04.20 14 GZET

Maria aUrEa do NaSciMENTo fÉliX aSSiST. 
Social 3224376/2 59189 22.04.20 a 30.04.20 9 GrH

Maria lUiZa GoNÇalVES JardiM PSicÓloGo 5635497/2 59175 17.03.20 a 20.03.20 4 caSE

NoEMia MarQUES fUrTado aG. adM 3220257/2 59173 04.04.20 a 17.04.20 14 PrESi-
dÊNcia

PaUla daNiElE BaSToS liNS aSSiT. Social 5896647/1 59178 13.04.20 a 03.05.20 21 aSPad

VirGÍNia cÉlia dE JESUS SilVa MoNiTor 3201406/1 59191 04.04.20 a 17.04.20 14
diV. 

SUPri-
MENTo

VENÍcio coSTa PalHETa MoToriSTa 3219518/1 59188 07.05.20 a 16.05.20 10 GZET
SaNdra do Socorro SilVa SoUZa MoNiTor 57188794/1 58568 06.05.20 a 08.05.20 3 caSf
SaNdra Maria dE QUEiroZ PiNTo MoNiTor 54195603/1 58569 04.05.20 a 18.05.20 15 caSf

luiz celso da Silva -Presidente-faSEPa       

Protocolo: 691526

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 367, de 12 de agosto de 2021.
Processo nº 808843/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, aos fami-
liares em cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: TUcUrUÍ/Pa.
PErÍodo: 20/07/2021 a 21/07/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: MoNaliSa PErEira dE MiraNda, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5956795/1, e adÃo lENNoN dE SoUSa fEiToSa, MoToriSTa, 
Matricula 5956653/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 691670
Portaria: 361- do dia 12/08/2021
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no cSEM, para ser 
entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 
871155/2021-Mem 185/2021)
SErVidora:fErNaNda lETicia aNdradE dE SoUZa GoraYEB
carGo: PEdaGoGo -  MaTricUla: 5936242/ 2
oriGEM: BElEM/Pa- dESTiNo : BrUSQUE/Sc
PEriÓdo dE ViaGEM: 13 a 15/08/2021 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 691655
Portaria Nº 366, de 11 de agosto de 2021.
Processo nº 872035/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescentes, custodiados no ciaM/MaraBá, aos fa-
miliares em cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: ParaUaPEBaS/Pa.
PErÍodo: 08/07/2021 a 08/07/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: TErESa criSTiNa do NaSciMENTo loPES, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 54196143/2, e JoÃo aGrESoN PraTES BriTo, MoTo-
riSTa, Matricula 5956592/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 691460
PUBLicaÇÃo da Portaria  359 – do dia 11/08/2021
oBJETiVo : realizar entrega de materiais de consumo ao ciaM MaraBa 
(Proc. 870720/2021-Mem.133/2021-GalMoX)
SErVidor: JHoNNaTTHaN KEViN SilVa da rocHa
carGo:MoToriSTa -  MaTricUla: 97571482/ 2
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PEriodo da ViaGEM: 13 a 14/08/2021 – diaria – 1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 691437

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria Nº 370/2021-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 09 de agosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/765497;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora deste  
órgão, conforme descrito abaixo:

Matrícula Servidor Exercício Período de Gozo
  3199762/1 Mariza da Serra Nogueira 2021 02/09/2021 a 01/10/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 691738

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 350/2021
oBJETiVo: Para visita técnica e troca de boas práticas junto ao Posto Hu-
manizado do aeroporto de Guarulhos, etc.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São Paulo/SP
SErVidor:
• LORENA BRITO ROMÃO; CARGO: Coordenadora/CTETP; MAT: 
55586331/4; PErÍodo:  18 a 22/08/2021; Quantidade de diárias:  4,5
• ELAYNE CRISTINA ARAÚJO ROMÁRIO; CARGO: Assistente Social; MAT: 
54183017/3; PErÍodo: 18 a 22/08/2021; Quantidade de diárias: 4,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 691705
diÁrias
Portaria Nº 351/2021
oBJETiVo: capacitação da equipe técnica do ProcoN Municipal de alta-
mira/Pa e instalação do Sistema Nacional de informações de defesa do 
consumidor – SiNdEc.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
SErVidor:
• ROSEANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA MODESTO; CARGO: Assistente 
administrativo; MaT: 57201171/1; PErÍodo: 22 a 28/08/2021; Quanti-
dade de diárias: 6,5
• ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR; CARGO: Téc. Em Gestão de 
informática; MaT: 54190025/3; PErÍodo: 22 a 28/08/2021; Quantidade 
de diárias: 6,5
• KARLA MARTINS DIAS BARBOSA; CARGO: Coordenadora de Orientação 
ao consumidor; MaT: 57202596/4; PErÍodo: 22 a 28/08/2021; Quanti-
dade de diárias: 6,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 691753
diÁrias
Portaria Nº 346/2021
OBJETIVO: Realizar visita fiscalizatória no Centro de Recuperação “El Sha-
day”; articulação com as Secretarias Municipal de Saúde e assistência.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Vigia de Nazaré/Pa
SErVidor:
• ENOS SILVA MoNTEiro; carGo: conselheiro; MaT: 57209115/1; diaS:  
20 e 21/08/2021; Quantidade de diárias:  1,0
• MARLENE DO SOCORRO CORRÊA MONTEIRO; CARGO: Conselheira; MAT: 
54192686/1; diaS:  20 e 21/08/2021; Quantidade de diárias: 1,0
• OSMAR FERREIRA GUIMARÃES; CARGO: Motorista; MAT: 57230505/1; 
diaS: 20 e 21/08/2021; Quantidade de diárias: 1,0
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 691430

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 11/2021 – Gs/sedeMe  
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE 
Nº 34.541, de 05/04/2021; considerando o art.14, Parágrafo Único, da lei 
Nº 7.570, de 22 novembro de 2011, e art. 23 da lei nº 8.404, de 13 de 
outubro de 2016;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 1.235/2021-ccG, de 10 de agosto de 
2021, publicada no doE Nº 34.666, de 11 de agosto de 2021;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora fErNaNda SilVa MarciÃo, matrícula funcional 
nº 5909012/3, ocupante do cargo de coordenadora de Núcleo do con-
trole interno, para exercer a função de agente Público de controle nes-
ta Secretaria, conforme art. 32, §1º, do decreto Estadual Nº 5.218, de 
26/03/2002, a contar de 12 de agosto de 2021;
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ii – dETErMiNar à coordenadoria de Gestão de Pessoas - cGPE que adote 
as providências necessárias ao fiel cumprimento do presente ato.
JoSE fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 691794

diÁria
.

Portaria N° 204/2021 daF/sedeMe - BeLÉM, de 12 de aGosto 
2021.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/car-
go:dirETora/origem:Belém-Pa/destino:canaã dos carajás, Parauapebas 
e Marabá – Pa/Período:16 à 21/08/2021/diárias:3,5 (três e meia)/objeti-
vo:fiscalização da Taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das 
atividades de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento de recursos 
Minerais (TfrM).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 691733
Portaria N° 206/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, de 12 de aGosto 
2021.
Nome: BrUNo da SilVa caSTro/Matricula:n° 5918069/1/cargo: Mo-
ToriSTa/origem:Belém-Pa/destino:Marabá-Pa/Período:30/08/2021 a 
04/09/2021/diárias: 5,5 (cinco e meia)/objetivo:conduzir os servidores 
desta SEDEME ao município, com o objetivo de fiscalizar o TFRM, bem 
como realizar o acompanhamento e esclarecimentos quanto ao cErM.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 207/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, de 12 de aGosto 
2021.
Nome:daNilo GoNÇalVES dE SoUZa/Matricula:n° 58581000/2/cargo:-
Secretário operacional da comissão da Política de incentivos/origem:Be-
lém-Pa/destino:cuiabá-MT/Periodo:17/08/2021 a 19/08/2021/diárias:2,5 
(duas e meia)/objetivo:conhecer a infraestrutura, programas e estraté-
gias adotadas pela SEMA/MT, a fim de aperfeiçoar a implementação dos 
instrumentos relacionados ao Manejo florestal, cadastro ambiental rural, 
transparência pública e instantânea de participação com as entidades re-
presentativas.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 691505

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 071/2021–GGa/ sedeMe 
Belém, 10 de agosto de 2021
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
do servidor UlYSSES fErrEira GoNÇalVES, identidade funcional nº 
5946276/1, cargo SEcrETário dE dirEToria, concedido através da Por-
Taria Nº 070/2021 – GGa/SEdEME, de 09/08/2021, publicada no doE 
nº 34.664, de 10/08/2021, a partir de 02/09/2021, permanecendo saldo 
remanescente a ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 691595

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 013, de 21 de JULHo de 2021.
Concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela 
empresa iNdUSPar iNdÚSTria E coMÉrcio dE coNSErVaS lTda.
a coMiSSÃo da PolÍTica dE iNcENTiVoS ao dESENVolViMENTo So-
cioEcoNÔMico do ESTado do Pará, no exercício de suas atribuições 
legais;
considerando o disposto na lei nº 6.913, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em geral;
considerando o disposto no decreto nº 2.490, de 6 de outubro de 2006, 
que aprova o regulamento da lei nº 6.913, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em geral;
considerando as deliberações da comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 1ª reunião Extra-
ordinária do Plenário, realizada em 21 de julho de 2021;
considerando o Processo SEdEME nº 2020/793772, de 05 de outubro de 
2020.
rESolVE:
art. 1º fica concedido crédito presumido no percentual de 100% (cem por 
cento), calculado sobre o débito do imposto sobre operações relativas à 
circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS incidente nas 
saídas internas e interestaduais de palmito em conserva nas suas diversas 
forma de apresentação fabricados neste Estado pela empresa iNdUSPar 

iNdÚSTria E coMÉrcio dE coNSErVaS lTda., inscrita no cadastro de 
contribuintes do icMS sob o nº 15.197.661-9.
Para cálculo do imposto devido, observar-se-á o seguinte:
§ 1º É vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos fiscais, de-
vendo, inclusive, ser estornado qualquer resíduo de crédito, ainda que a 
empresa efetue saídas para o exterior.
§ 2º a Nota fiscal, na respectiva operação, será emitida pela alíquota es-
tabelecida para cada caso, observado os critérios de cálculo previstos na 
legislação estadual.
§ 3º as Notas fiscais de Saída serão escrituradas no livro registro de Saída 
normalmente, utilizando-se a coluna “operações com débito do imposto”.
§ 4º a apropriação do crédito presumido far-se-á diretamente no livro 
registro de apuração do icMS, no campo “outros créditos”, seguida da 
observação: “crédito Presumido, conforme resolução n.º 013, de 21 de 
julho de 2021.”
§ 5º a apuração do imposto devido dos produtos de que trata o caput deste 
artigo deverá ser efetuada em separado das demais mercadorias não be-
neficiadas por esta Resolução.
art. 2º ficam isentas do pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS no fornecimento, 
em operações internas, de insumos, inclusive energia elétrica utilizadas no 
processo produtivo da empresa iNdUSPar iNdÚSTria E coMÉrcio dE 
coNSErVaS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o 
nº 15.197.661-9.
art. 3º ficam isentas do pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS incidente nas 
prestações de serviços e de transporte vinculadas às operações intermuni-
cipais de matérias-primas para o processo produtivo da empresa iNdUS-
Par iNdÚSTria E coMÉrcio dE coNSErVaS lTda., inscrita no cadastro 
de contribuintes do icMS sob o nº 15.197.661-9.
art. 4º ficam isentas do pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS incidente nas 
operações de aquisições internas de embalagens da empresa iNdUSPar 
iNdÚSTria E coMÉrcio dE coNSErVaS lTda., inscrita no cadastro de 
contribuintes do icMS sob o nº 15.197.661-9.
art. 5º ficam isentas do pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transpor-
te interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS as seguintes 
operações:
i – interestaduais nas aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado e 
de bens de uso e consumo, relativamente ao diferencial de alíquota devido;
ii – importação do exterior de insumos, bens de uso e consumo, e de bens 
destinados ao ativo imobilizado;
iii – Nas prestações de serviço e de transporte vinculadas às operações 
intermunicipais das matérias primas;
§ 1º Nas operações internas ficam mantidos o direito ao crédito do ICMS 
para o remetente.
§ 2º O benefício fiscal de que trata este artigo não terá efeito retroativo em 
relação às máquinas e equipamentos adquiridos antes da vigência desta 
resolução.
§ 3º a isenção de que trata os incisos i e ii, no que se refere a bens desti-
nados ao ativo imobilizado será concedida, em cada caso, por despacho do 
Secretário de Estado da fazenda, mediante requerimento instruído, obri-
gatoriamente, com cópia das Notas Fiscais das máquinas e equipamentos 
e atestado emitido pela Secretaria operacional da comissão da Política de 
incentivos.
art. 6º o disposto nesta resolução não se aplica às operações sujeitas ao 
regime de substituição tributária.
art. 7º o tratamento tributário previsto nesta resolução poderá ser revo-
gado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido 
o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na 
hipótese de descumprimento:
i - da legislação que rege a matéria;
ii - das metas constantes do Projeto da empresa aprovadas pela comissão 
da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado 
do Pará.
art. 8º fica estabelecido que qualquer alteração no projeto aprovado, por 
meio desta resolução, deverá ser previamente comunicada e submetida à 
aprovação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará, na forma de projeto de revisão, sob pena 
de serem aplicadas as penalidades estabelecidas na legislação.
art. 9º fica atribuído à Pessoa Jurídica o dever de comunicar qualquer 
alteração no quadro societário, forma de constituição societária ou outra 
alteração pertinente, cuja eficácia do ato, para efeito da continuidade da 
fruição do benefício fiscal ou financeiro, está condicionada à ulterior apro-
vação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioe-
conômico do Estado do Pará.
§ 1º ressalvada a possibilidade de revisão em caso de dolo ou fraude ou 
incompatibilidade com o benefício concedido, mediante contraditório e am-
pla defesa, considera-se tacitamente aprovada a alteração após 06(seis) 
meses da comunicação formal à comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
§ 2º a aprovação da alteração pela comissão da Política de incentivos 
ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará não prejudica a 
vigência do benefício.
art. 10. a empresa iNdUSPar iNdÚSTria E coMÉrcio dE coNSErVaS 
lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.197.661-
9, fica obrigada, a partir da publicação desta Resolução, a cumprir as exi-
gências dispostas no art. 8º do decreto nº 2.490/2006, junto ao Banco do 
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Estado do Pará - BaNPará, comprovando seu cumprimento por meio da 
apresentação do atestado de idoneidade, semestralmente, à comissão da 
Política de incentivos.
art. 11. a empresa iNdUSPar iNdÚSTria E coMÉrcio dE coNSErVaS 
lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.197.661-
9, fica obrigada a fixar, em frente à instalação física de seu empreendi-
mento, placa de promoção e divulgação, conforme modelo aprovado pela 
comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado do Pará.
art. 12. a empresa iNdUSPar iNdÚSTria E coMÉrcio dE coNSErVaS 
lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.197.661-
9, deverá especificar em suas embalagens a frase “Produzido no Pará”, 
conforme aprovado pela comissão da Política de incentivos ao desenvolvi-
mento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, produzindo efeitos por 11 (onze) anos, condicionado ao 
que estabelece a lei complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 
2017.
Sala de reuniões da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimen-
to Socioeconômico do Estado do Pará, em 21 de julho de 2021
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoÇa GoMES JÚNior
Presidente da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará

Protocolo: 691510

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 169/2021, GaB/iMetroParÁ, 12 de agosto de 
2021.
dispõe sobre interrupção de férias de Servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo PorTaria Nº 146/2021, GaB/iMETroPará, 15 de julho 
de 2021, publicada no doE nº 34.642 de 16/07/2021.
rESolVE:
art. 1º iNTErroMPEr, a contar de 17/08/2021, por necessidade de servi-
ço, o gozo de férias da servidora aNa cláUdia loBo corrEa, matrícula 
nº. 255, ocupante do cargo de assistente administrativo, referente ao pe-
ríodo aquisitivo 23/05/2019/2020, para gozo oportuno.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,
art. 3º registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 12 de agosto de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 691704

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

diÁria
.

Portaria Nº 060/2021 – 12  de aGosto de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias para aos servidoras abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/Tomé açu/Belém, com o objetivo de realizar en-
tregas de cartas de créditos, a futuros microempreendedores do município 
acima mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
JacKEliNE YaSMiM NoGUEira SilVa 5930821-2 GErENTE rEGioNal 13/08/2021  1/2

lUZcilENY coSTa aUZiEr 57209489-1 GErENTE rEGioNal 13/08/2021  1/2
TErcio JUNior SoUSa NoGUEira 57199036 dirETor 13/08/2021  1/2
Marcio TaVarES BraGa JUNior 857.345.512-87 colaBorador EVENTUal 13/08/2021  1/2

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

Protocolo: 691876
Portaria Nº 061/2021 – 12 de aGosto de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.

rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/Mãe do rio/Santa Maria/Belém, com o objetivo de 
realizar entrega de cartas de crédito aos microempreendedores dos muni-
cípios acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
PriScila HorlaNia SilVa SaNToS 5946293-1 Gerente regional 13/08/2021 1/2

VaNilSa da SilVa BorGES 591773-3 GErENTE rEGioNal 13/08/2021 1/2
aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953839-1 coord. oPEracioNal 13/08/2021 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEcrETário do GaB. 13/08/2021 1/2
PaUlo SErGio BarroS dE SoUZa 5850207-5 aSSESSor JUrÍdico 13/08/2021 1/2

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

Protocolo: 691900

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 590/2021, 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/867689, de 10/08/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, matrí-
cula nº. 57176077/1, cargo/função de Técnico em Gestão de obras Públi-
cas- Engenheiro Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Em-
presa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

054/2021 construtec construção e 
Transporte Eireli EPP.

Execução dos serviços da obra de reforma da orla de Genipaúba, etapas de 
construção da rampa de concreto, no município de Santa Bárbara/Pa.

ii – dESiGNar o servidor WlYEliSoN BarBoSa cErEJa, matrícula nº 
5951197/2, cargo/função de coordenador de Núcleo regional, para acom-
panhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, 
nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 691694
Portaria Nº. 587/2021, 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/849667, de 05/08/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor, oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, matrí-
cula nº. 5946508/1, Cargo/Função de Coordenador, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJETo
008/2021 Prefeitura Municipal de Nova Timboteua construção do mercado municipal de Nova Timboteua/Pa.

ii – dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, matrícula 
nº 6718/1, cargo/função de Técnico em Gestão em infraestrutura – En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 691673
Portaria Nº. 584/2021, 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/817988, de 28/07/2021, 
diTEc/SEdoP.
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r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JaQUEliNE oZaNa SoUZa dE MESQUiTa, matrí-
cula nº 57176408/1, cargo/função de Técnico em Gestão de obras Públi-
cas - Arquiteto, como fiscal de projetos de obra referente ao Contrato ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

039/2021 Simone cavalcanti Simão luiz 
araújo e cia lTda-EPP

Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, visando à elaboração de 
projetos de arquitetura e engenharia para a implantação do centro 

Especializado em Transtorno de aspecto autista – cETEa/Pa.

ii - dESiGNar a servidora SaNdra HElENa iKiKaME dE oliVEira, ma-
trícula nº 57200284/2, cargo/função de Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas - Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execu-
ção do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do 
titular.
iii- Esta Portaria em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 691602
Portaria Nº. 585/2021, 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/863478, de 09/08/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, matrícula 
nº. 5913247/3, Cargo/Função de Diretor, como fiscal do Contrato cele-
brado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo
056/2021 Consórcio Tapajós. construção do centro de convenções, no Município de Santarém/Pa.

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
matrícula nº 5956734/1, cargo/função de coordenador de Núcleo regio-
nal, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 691618
Portaria Nº. 586/2021, 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/856244, de 06/08/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor PaUlo fraNciNETTE MarQUES, matrícula 
6661/1, cargo/função de Técnico em Gestão de infraestrutura – Enge-
nheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Es-
tado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJETo

017/2021 Prefeitura Municipal de 
Senador José Porfírio.

Construção de pavimentação em Blokret Sextavado, com meio fio, linha de 
água e calçamento, no município de Senador José Porfírio/Pa.

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
matrícula nº 5956734/1, cargo/função de coordenador de Núcleo regio-
nal, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 691646

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 592/2021 de 11 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 2021/871955, de 10/08/2021 
– coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:

NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Valdir Parry acatauassu, Secretá-
rio adjunto de desenvolvimento Urbano, ao município de Nova ipixuna/Pa.
dESTiNo: Nova lpixuna/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 11 à 12/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 691726
Portaria Nº. 591/2021 de 11 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 2021/871919, de 10/08/2021 
– GaB/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Valdir Parry acatauassu, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato de assinatura 
da ordem de Serviço para obras de drenagem e Pavimentação asfáltica 
no Munícipio de Nova lpixuna/Pa e a Entrega de Ônibus Escolares para o 
Município de Marabá/Pa.
dESTiNo: Nova lpixuna/Marabá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 11 à 12/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 691723
Portaria Nº.594/2021 de 12 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 2021/873424, de 11/08/2021 
– coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Técnico da SEdoP, que irá proceder à 
fiscalização em obras de pavimentação asfáltica, em Mosqueiro (Distrito de 
Belém/Pa) conforme of 084/2021.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém/Pa).
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 12/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 691814

.

.

oUtras MatÉrias
.

acato de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na toMada 
de PreÇos Nº 013/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo da oBra dE PaViMENTaÇÃo EM BloKrET da rUa Jar-
BaS PaSSariNHo, no Município de curralinho/Pa, neste Estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
ACATAR relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre o 
julgamento do recurso administrativo impetrado, correspondente ao re-
sultado da fase de JUlGaMENTo daS ProPoSTaS coMErciaiS relativo a 
ToMada dE PrEÇoS nº 013/2021, mantendo a decisão da comissão, onde 
declara VENcEdora do cErTaME, a empresa JoSE filHo dE corrEa dE 
corrEa EirEli – cNPJ: 16.766.282/0001-72
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidades determinados em Lei.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 691716
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica cP 018/2021– 
cPL/sedoP.
objeto: contratação de Empresa Especializada para Execução das obras 
de Melhoramento urbana em Vias dos Municípios que integram as regiões 
do Estado do Pará, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos 
anexos.
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data de abertura: 13 de setembro de 2021.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 12 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 691693
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo toMa-
da de PreÇos 004/2021–cPL/sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo dE PaViMENTaÇÃo dE ViaS, no Município de GoiaNE-
SIA, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos 
anexos.
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, atra-
vés da comissão Permanente de licitação, torna Público que houve inter-
posição de recurso administrativo contra o resultado de JUlGaMENTo dE 
ProPoSTaS, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 691759
acato de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na toMada 
de PreÇos Nº 010/2021
objeto: contratação de empresa de engenharia para instalação de tan-
ques de combustíveis modelos Skid no Gap-be para atendimento de toda 
a Guarnaer-be, neste Estado conforme especificações técnicas, planilhas e 
projetos anexos
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
ACATAR relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação sobre o 
julgamento do recurso administrativo impetrado, correspondente ao re-
sultado da fase de JUlGaMENTo daS ProPoSTaS coMErciaiS relativo a 
ToMada dE PrEÇoS nº 010/2021, mantendo a decisão da comissão, onde 
declara VENcEdora do cErTaME, a empresa M PaMPloNa coNSTrU-
ÇÕES EirEli EPP – cNPJ: 19.578.735/0001-25
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidades determinados em Lei.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 691741
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:
1. Processo: 2018/299170
2. licitação nº: 10/2021
3. Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 12/08/2021
5. data da Homologação: 12/08/2021
6. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para iNSTalaÇÃo dE TaNQUES dE coMBUSTÍVEiS ModEloS SKid No 
GaP-BE Para aTENdiMENTo dE Toda a GUarNaEr-BE, NESTE ESTado, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
7. Empresa vencedora adjudicada: M PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli 
EPP – cNPJ: 19.578.735/0001-25, coM o Valor dE r$ 990.418,17 ( No-
vecentos e noventa mil, quatrocentos e dezoito reais e dezessete centa-
vos).
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
______________________________________
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 691808
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:
1. Processo: 2020/640530
2. licitação nº: 13/2021
3. Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 12/08/2021
5. data da Homologação: 12/08/2021
6. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para EXEcUÇÃo da oBra dE PaViMENTaÇÃo EM BloKrET 
da rUa JarBaS PaSSariNHo, no Município de curralinho/Pa, neste Esta-
do, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos

7. Empresa vencedora adjudicada: JoSE filHo dE corrEa dE corrEa 
EirEli – cNPJ: 16.766.282/0001-72, coM o Valor dE r$ 2.506.548,83 
(dois milhões quinhentos e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e 
oitenta e oito centavos).
Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
______________________________________
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 691793

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 358 de 12 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 2021/275328;
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores EdSoN da SilVa rodriGUES, identidade 
funcional nº 5900189/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de de-
senvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, na 
qualidade de Presidente da comissão de fiscalização dos Entes que com-
põem o sistema “S”, SENai e na condição de membros aNdrÉ caSTro 
cordEiro, identidade funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de 
auxiliar de Serviços operacionais, e aNa cÉlia Barra aBrEU, identidade 
funcional nº 5905522/2, ocupante do cargo de coordenador, para acom-
panhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 014/2021, firmado pela Se-
cretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica - SECTET com a Instituição SERVIÇO NACIONAL DE APREN-
diZaGEM iNdUSTrial – SENai, cNPJ nº 03.785.762/0001-39, a contra-
tação direta de pessoa jurídica, de natureza privada, sem fins lucrativos 
do ente que compõem o sistema “S”, o Serviço Nacional de aprendizagem 
Industrial, o SENAI/PA, para execução de serviços de educação profissional 
de cursos de nível Técnico, modalidade presencial, e Ead, dispensada à 
licitação, na forma que estabelece o artigo 24, inciso Xiii, da lei federal 
nº 8.666, de 1993, assegurados os princípios jurídicos fundamentais, em 
tudo obedecidas ás normas aplicáveis, e do artigo 8º, incisos de i a Vi da 
lei Estadual nº 8.427, de 2016.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação 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 12 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado.

Protocolo: 691817
Portaria Nº 357 de 12 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 2021/10252;
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores EdSoN da SilVa rodriGUES, identidade 
funcional nº 5900189/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de de-
senvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, na 
qualidade de Presidente da comissão de fiscalização dos Entes que com-
põem o sistema “S”, SENai e na condição de membros aNdrÉ caSTro 
cordEiro, identidade funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de 
auxiliar de Serviços operacionais, e aNa cÉlia Barra aBrEU, identidade 
funcional nº 5905522/2, ocupante do cargo de coordenador, para acom-
panhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 013/2021, firmado pela Se-
cretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica - SECTET com a Instituição SERVIÇO NACIONAL DE APREN-
diZaGEM iNdUSTrial – SENai, cNPJ nº 03.785.762/0001-39, a contra-
tação direta de pessoa jurídica, de natureza privada, sem fins lucrativos 
do ente que compõem o sistema “S”, o Serviço Nacional de aprendizagem 
industrial, o SENai/Pa, para realização da ação 8507 – qualificação as po-
tencialidades locais do programa 1501 – educação profissional e tecnológi-
ca, para execução de serviços de educação profissional de cursos de nível 
FIC – formação inicial e continuada e qualificação profissional.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação 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 12 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 691822
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Portaria Nº 356 de 12 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 2021/529083.
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, identidade 
funcional nº 57205845/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
informática, e carloS aUGUSTo roliM da MoTTa, identidade funcional 
nº 57234825/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, 
lotados na diretoria de administração e finanças – daf, na qualidade de 
Titular e Suplente, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do contrato nº 018/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SEC-
TET e a Empresa iT ProTEcT
SErVicoS dE coNSUlToria EM iNforMaTica EirEli, inscrita no cNPJ 
23.378.923/0001-87, que tem por objeto a contratação de empresa em 
Suporte técnico especializado, conforme item 5, lote 01, do Termo de 
referência, Pregão Eletrônico Nº.034/2020, ata de registro de Preço nº 
016/2021.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 05/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado.

Protocolo: 691826

.

.

errata
.

eXtrato do coNtrato Nº 014/2021
Protocolo: 690869
oNde se LÊ: Valor: r 3.360.000,00 (Três milhões trezentos e sessenta 
mil reais)
Leia-se: Valor: 2.088.000,00 (dois milhões e oitenta e oito mil reais)
ordENador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 691917

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 020
EXErcÍcio: 2021
oBJETo do coNTraTo:
1.1 o objeto do presente contrato é a aquisição de caNEcaS dE cErÂMi-
CA (PERSONALIZADAS), conforme especificações e quantitativos estabele-
cidas no Termo de referência, anexo do Edital;
1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição;
1.3 discriminação do objeto:

item Descrição/Especificação Código Simas Unidade de Medida Quant Valor Unitário Valor Total

1 canecas de cerâmica personalizada 
350 ml 212651-6 350 ml 200 r$ 14,50 r$ 2.900,00

daTa dE aSSiNaTUra: 12/08/2021
Valor: r$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).
ViGÊNcia: 12/08/2021 a 11/08/2022.
orÇaMENTo: funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338, Elemen-
to de despesa: 339030, fonte: 0101 E Pi: 4120008338c.
coNTraTada: EMPrESa ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda 
(cNPJ/Mf sob o nº 28.274.979/0001-05).
ENdErEÇo: rua dona ana Neri, nº 1.124, Sala-4, cEP 01522-000, cam-
buci/SP.
ordENador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 691806

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 012/2021
data: 12/08/2021
Valor: r$ 9.450,00 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).
objeto: a presente dispensa tem como objeto a contratação de empresa 
para fornecimento de equipamentos de áudio visual, em conformidade com 
o Processo Eletrônico nº 2021/536374, dispensada à licitação, na forma 
que estabelece o artigo 24º, inciso ii, da lei federal nº 8.666, de 1993, 
assegurados os princípios jurídicos fundamentais, em tudo obedecidas às 
normas aplicáveis, e do artigo 8º, incisos de i a Vi da lei Estadual nº 
8.427, de 2016.

Data da ratificação: 12/08/2021
orçamento: funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338, Elemento 
de despesa: 449052, fonte: 0101, Pi: 412.000.8338E.
contratado: EMPrESa aNToNio ailToN da crUZ UcHÔa-ME (cNPJ/Mf 
sob o nº 28.564.781/0001-66).
Endereço: TV. daS adaliaS, Nº 87a, Bairro daS florES - BENEVidES-
Pa - cEP: 68.795-000.
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 691929

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 360 de 12 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 2021/867587.
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, 
lotados na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DE-
TEC, a viajarem ao município de Vigia-PA, no dia 17/08/2021, a fim de 
realizar visita técnica para levantamento de informações acerca da infra-
estrutura da EETEPa do referido município, e roBErTo carloS fUrTado 
dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá os 
servidores da dETEc.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2(meia) diária 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 12 de agosto de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 691727
Portaria Nº 359 de 12 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 2021/867611.
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 e PaUlo rUBENS riBEiro PErEira, identidade funcional nº 
830038/1, ocupante do cargo de assistente Técnico - referência XXVii; a 
viajarem ao município de Salvaterra-Pa, no período de 19 a 21/08/2021, a 
fim de realizar visita técnica para levantamento de informações acerca da 
infraestrutura da EETEPa do referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2(duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de agosto de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 691778
Portaria Nº 361 de 12 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 2021/877457.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores aNTÔNio alVES dE MElo, identidade funcional 
nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, adlEY dE 
SoUZa carNEiro, identidade funcional nº 5800807/1, ocupante do cargo 
de auxiliar de Serviços operacionais, lotados na diretoria de administra-
ção e finanças – daf, a viajar ao município de Tailândia-Pa, no período de 
16 a 21/08/2021, a fim de realizar a fiscalização do Contrato nº 10/2021 
TaM refrigeração que trata da instalação, desinstalação e reinstalação de 
aparelhos de ar condicionado, para as escolas técnicas do projeto Pará 
Profissional; e WELINGSON WANDY PINTO PERALTA, Identidade Funcional 
nº57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, que conduzirá os servidores da diretoria 
de administração e finanças – daf ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e 1/2 (cinco 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 12 de agosto de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 691908
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.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 013/2020
data da assinatura: 05/08/2021
Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022.
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contra-
to n° 013/2020.
Valor: r$ 307.248,40
Exercício: 2021
fonte: 0101
dotação orçamentaria: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339039
contratada: SaNEar BraSil coNSTrUÇÕES EirEli
cNPJ: 18.284.403/0001-75
Endereço: AV. Governador Magalhães Barata, 651. Ed. Belém Office Center, 
Sala 509. Belém/Pa.
ordenador de despesa: carlos Edilson de almeida Maneschy – diretor Pre-
sidente faPESPa.

Protocolo: 691712

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 031/2021 - ModalidadE dE liciTa-
ÇÃo : Pregão Eletrônico nº 019/2021 - ParTES: ProdEPa E faST HElP 
iNforMaTica lTda  – oBJETo: aquisição (renovação) de licenças da pla-
taforma de solução de segurança de firewall – Next Generation firewall 
(NGfW) da Palo alto - daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2021 - ViGÊNcia: 
12/08/2021 a 11/08/2024 - Valor (r$): 1.918.000,00 - doTaÇÃo orÇa-
MENTária: 23.126.1508.8238 – 339040 - 449040  - foNTE dE rEcUrSo: 
0261 - 0301 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo 
da coSTa - ENd. do coNTraTado: Brasília, distrito federal,  Sia Trecho 
03 lote 990 Edifício itaú cEP: 71200-030.

Protocolo: 690989

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

reGistro de PreÇos Nº 018/21
Processo (PaE) nº 2021/352.099
Pregão Eletrônico nº 018/21
objeto: registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos 
de telecomunicações para a expansão e manutenção da rede estadual de 
telecomunicações.
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 018-a/21
Vigência: 02/08/2021 a 01/08/2022 (12 meses)
Valor Total da ata: r$ 365.997,00

lote - item - descrição Quant Preço Unitário registrado Signatária da ata

item 1: Bateria Estacionária 300 r$ 1.219,99 conecta distribuidor de Baterias – EirEli
cNPJ: 15.731.313/0007-97

ata de reGistro de PreÇos Nº 018-B/21
Vigência: 02/08/2021 a 01/08/2022 (12 meses)
Valor Total da ata: r$ 1.142.085,00

lote - item - descrição Quant Preço Unitário registrado Signatária da ata

lote 2 – item 6: cabo coaxial 15 r$ 9.790,00

Jc comércio e Serviços em Equipa-
mentos de Telefonia, comunicação e 

informática Eireli
cNPJ: 36.060.968/0001-50

lote 2 – item 7: conector tipo N 300 r$ 20,00

lote 2 – item 8: conector tipo TN 300 r$ 17,70

item 9: Guia de onda UBr 200 r$ 2.738,00

item 10: Guia de onda Udr 200 r$ 2.116,00

item 22: Kit aterramento 250 r$ 52,50

ata de reGistro de PreÇos Nº 018-c/21
Vigência: 02/08/2021 a 01/08/2022 (12 meses)
Valor Total da ata: r$ 4.527.760,00

lote - item - descrição Quant Preço Unitário 
registrado Signatária da ata

lote 3 – item 11: rádio digital 100 r$ 5.999,00

ceragon américa latina ltda.
cNPJ: 00.538.268/0001-81

 

lote3 – item 12: odU Tipo i 150 r$ 5.999,99
lote 3 – item 13: Sistema de Gerência de rede NMS 1 r$ 89.190,00

lote 4 – item 14: rádio digital 100 r$ 5.999,00
lote 4 – item 15: rádio digital 100 r$ 10.499,00
lote 4 – item 16: odU Tipo ii 150 r$ 7.999,00

lote 4 – item 17: Sistema de Gerência de rede NMS 1 r$ 89.190,00

Protocolo: 691461

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 353, de 11 de aGosto de 2021 - diária à colabora-
dora THElMa MUriEl SaNcHES oToBo, analista de Sistemas, matrícu-
la 73403, 17/08/2021 a 17/08/2021, à Belém-Pa/abaetetuba/Belém-Pa, 
para Vistoria técnica da escola irmã Stella Maria do município de abaete-
tuba. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 354, de 11 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, ma-
trícula 734276, 10/08/2021 a 11/08/2021, à Belém-Pa/castanhal/Belém-
Pa, para Mudança de rádio e enlace e instalação de rack, aterramento e re-
tirada de antenas. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 356, de 12 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa dE SUPorTE - rESPoNSá-
VEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 12/08/2021 a 14/08/2021, 
à MaraBá-Pa/JacUNdá/TUcUrUÍ/BElÉM/MaraBá-Pa, para ViSiTa/iNS-
PEÇÃo TÉcNica NaS ESTaÇÕES dE TElEcoMUNicaÇÕES: ET cd_JacUN-
dá E ET cd_TUcUrUÍ. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presi-
dente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado 
do Pará
Portaria Nº 357, de 12 de aGosto de 2021 - diária ao colabora-
dor JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 10/08/2021 a 10/08/2021, à Belém-Pa/curuça/Belém-Pa, para 
Manutenção na EEEM Profa raiMUNda SENa da SilVa. rEGiÃo GUa-
Má. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 358, de 12 de aGosto de 2021 - diária à colaboradora 
VaNia liMa SoarES, auxiliar de Produção, matrícula 70818, 10/08/2021 
a 10/08/2021, à Belém-Pa/curuça/Belém-Pa, para Manutenção na EEEM 
Profa raiMUNda SENa da SilVa. rEGiÃo GUaMá. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará

Protocolo: 691675

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº. 281/2021-seeL, de 10 de aGosto de 2021.
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo rodriGUES alVES, Matrícula 
nº2015099/1, ocupante do cargo de Protocolista, 60 (sessenta) dias de 
licença Prêmio no período de 01/08 a 29 de Setembro de 2021, referente 
ao triênio de 2015 a 2018. ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 691603

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 344/2021/GePs/setUr de 12 de aGosto de 2021
coNSidEraNdo o processo nº 2021/874813; rESolVE: conceder à servi-
dora de rHUaNNE KaroliNE corrEa PErEira, matrícula nº 5918655/2, 
ocupante do cargo de assessora de comunicação, 15 (quinze) dias de gozo 
de férias referente ao período aquisitivo de 2019/2020, no período de 13 
a 27/08/2021, interrompidas através da PorTaria Nº 030/2021 publica-
da no doE 34.488 de 10/02/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 691656
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deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 446/2021/GGP/dPG, de 03 de aGosto de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/738639, rESolVE:
designar o defensor Público alaN fErrEira daMaScENo, ocupante do 
cargo de coordenador de Núcleo Metropolitano, para coordenar o Núcleo 
de defesa criminal – NUdEcriM, a contar de 12 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 691542

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 478/2021/GGP/dPG, de 11 de aGosto de 2021.
considerando o PaE nº. 2021/813148, de 29/07/2021. e mais que a Ser-
vidora já atende aos requisitos para aposentadoria nos termos do §3º do 
artigo 2º da iN 04, de 27 de agosto de 2020. rESolVE: conceder 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio a Servidora Pública Maria dE NaZarÉ 
dE JESUS daMaSio MaToS, id funcional nº 304360/ 1, 60 dias refe-
rentes aos Triênios: (2013/2016), com gozo no período de 03/09/2021 a 
02/10/2021 e o Triênio (2016/2019), com gozo no período de 03/10/2021 
a 01/11/2021.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 691423

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 481/2021-GGP-dPG, de 11 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/731711. 
rESolVE: dESiGNar o defensor Público fraNciSco JoScilE dE SoUSa, 
id. funcional: 57231672/ 1, para responder pela coordenação do Núcleo 
regional do araguaia, desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante 
o período de férias do titular, o defensor Público, roGErio fEliPE 
ZacHariaS, id. funcional: 57231637/ 1, no período de 01/09/2021 a 
30/09/2021 – 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 691642

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: cotação eletrônica
Número: 008/2021.
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de entre-
ga de gás de cozinha - GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo (GPl), conforme 
especificações constantes neste Termo de Referência, a fim de atender as 
demandas da defensoria Pública do Estado do Pará por um período de 12 
(doze) meses.
Entrega do Edital: http://web.banparanet.com.br/cotacao ou www.com-
praspara.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Pará sito a rua Padre 
Prudêncio nº. 154, 2º andar - clcc, isento de qualquer taxa, mediante a 
gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou por meio 
de solicitação via e-mail: clcc.dppa@yahoo.com.br ou licitação@defenso-
ria.pa.def.br.
Edital a partir de: 13/08/2021.
local de abertura: http://web.banparanet.com.br/cotacao
data da abertura: 19/08/2021
Hora da abertura: 10h00min (Horário de Belém).
coordenador da cotação Eletrônica: Eduardo Tathuhiro Nakata
orçamento:
Programa de Trabalho: 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
Elemento de despesa: 339030
Plano interno: (Pi): 1050008458c
GP Pará: 266608
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Públi-
co-Geral

Protocolo: 691761

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 476/2021-GGP-dPG, de 11 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/848529. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, a 

Servidora Pública BiaNca do Socorro MoTa PalHETa, id. funcional: 
54195650/ 8, referente ao aquisitivo (2020/2021), no intervalo de 
01/09/2021 a 30/09/2021 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 691585

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 479/2021-GGP-dPG, de 11 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/866652. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de 18 (dezoito) dias de férias regulamentares, 
fracionada, referente ao aquisitivo (2020/2021), do Servidor Público, 
PEdro VicTor NUNES dE QUEiroZ, id. funcional: 57223908/  2; 
concedida por meio da PorTaria Nº 189/2021-dPG, de 29/03/2021; 
publicada no doe nº 34.539, de 31/03/2021; com gozo nos períodos 
31/05/2021 a 11/06/2021 – 12 dias e 20/09/2021 a 07/10/2021 – 18 
dias. ficando agora remanejado o segundo período do gozo para usufruto 
no intervalo de 14/09 a 01/10/2021 – 18 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 691593
Portaria Nº 480/2021-GGP-dPG, de 11 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/846468. 
rESolVE: Por necessidade do serviço público, iNTErroMPEr, a contar 
de 12/08/2021, o gozo de férias do corregedor Público Geral, cESar 
aUGUSTo aSSad, id. funcional: 3084698/  1, referente ao aquisitivo 
(2019/2020), concedida por meio da PorTaria Nº 362/2021-GGP-dPG, 
de 28/06/2021; publicada no doe nº 34.624, de 30/06/2021; com gozo no 
intervalo 02/08/2021 a 31/08/2021 – 30 dias. ficando os 20 (vinte) dias, 
remanescentes da interrupção, para usufruto no período de 07/03/2022 a 
26/03/2022 – 20 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 691589
Portaria Nº 477/2021-GGP-dPG, de 11 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/ 852406. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao aquisitivo (2020/2021), do Servidor Público, SErGio aNdrE 
GoNSalEZ GoMES, id. funcional: 57201786/  1; concedida por meio da 
PorTaria Nº 443/2021-dPG, de 26/07/2021; publicada no doe nº 34.655, 
de 30/07/2021; com gozo no período de 07/09/2021 a 06/10/2021 – 30 
dias. ficando agora remanejado o gozo para usufruto no intervalo de 
20/12/2021 a 18/01/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 691591
Portaria Nº 475/2021-GGP-dPG, de 09 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/ 628386. rESolVE: 
Por necessidade do serviço público, iNTErroMPEr, a contar de 11/08/2021, 
o gozo de férias da defensora Pública adriaNa MarTiNS JorGE Joao, id. 
funcional: 55589094/  1, referente ao aquisitivo (2020/2021), concedida 
por meio da PorTaria Nº 313/2021-GGP-dPG, de 27/05/2021; publicada 
no doe nº 34.602, de 02/06/2021; com gozo no intervalo 27/07/2021 a 
25/08/2021 – 30 dias. ficando os 15 (quinze) dias, remanescentes da 
interrupção, para usufruto no período de 01/11/2021 a 15/11/2021 – 15 
dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 691587

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
V coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas 

e a ForMaÇÃo de cadastro de reserVa No carGo de 
deFeNsor PÚBLico sUBstitUto do estado do ParÁ

editaL Nº 1 – dPe/Pa, de 12 de aGosto de 2021
o defensor Público-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará (dPE/
Pa), tendo em vista o disposto na constituição do Estado do Pará, na lei 
complementar Estadual nº 54, de 7 de fevereiro de 2006, e suas altera-
ções, e na resolução cSdP nº 268, de 26 de abril de 2021 (regulamento 
do concurso), torna pública a realização de concurso público para o provi-
mento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de defensor 
Público Substituto do Estado do Pará, mediante as condições estabelecidas 
neste edital.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 o concurso público será regido por este edital e executado pelo centro 
Brasileiro de Pesquisa em avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos 
(cebraspe) e pela comissão do concurso, com a participação da ordem 
dos advogados do Brasil – Seccional do Pará.
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1.2 a seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as se-
guintes fases, todas de responsabilidade do cebraspe:
a) prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) provas escritas prático-discursivas, de caráter eliminatório e classifica-
tório;
c) prova de tribuna, de caráter eliminatório e classificatório;
d) prova de sustentação oral, de caráter eliminatório e classificatório;
e) avaliação de títulos, de caráter classificatório.
1.3 a prova escrita objetiva, as provas escritas prático-discursivas, a prova 
de tribuna e a prova de sustentação oral, para todos os candidatos, bem 
como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concor-
rer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de 
verificação da condição declarada para os candidatos que se declararem 
negros, indígenas ou quilombolas, serão realizadas nas cidades de Belém/
Pa, Marabá/Pa e Santarém/Pa.
1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas 
localidades de realização das provas, estas poderão ser realizadas em ou-
tras localidades.
1.4 os candidatos nomeados estarão subordinados à lei complementar 
federal nº 80/1994, à lei complementar Estadual nº 54/2006 e, no que 
couber, à lei Estadual nº 5.810/1994.
2 do carGo de deFeNsor PÚBLico sUBstitUto do estado do 
ParÁ
rEQUiSiToS: diploma, devidamente registrado, de bacharel em direito, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEc), registro ordem dos advogados do Brasil (oaB) e compro-
vação de três anos de atividade jurídica após o bacharelado.
dEScriÇÃo SUMária daS aTiVidadES: são atribuições do(a) defen-
sor(a) Público(a) Substituto(a), da classe inicial da carreira da defensoria 
Pública do Estado do Pará, além das mencionadas na constituição federal, 
aquelas previstas nas leis orgânicas Nacional e Estadual da defensoria 
Pública, na constituição Estadual e em outras leis.
rEMUNEraÇÃo: r$ 20.565,34.
2.1 Caracterizarão atividade jurídica as experiências profissionais estabe-
lecidas na resolução cSdP nº 141/2014, de 1º de outubro de 2014, e 
eventuais alterações posteriores, disponível no endereço eletrônico da de-
fensoria Pública do Estado do Pará.
3 dos reQUisitos BÁsicos Para a iNVestidUra No carGo
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalida-
de portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre Brasilei-
ros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos 
termos do § 1º do art. 12 da constituição federal.
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo 
masculino.
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o 
item 2 deste edital.
3.7 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.
3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
3.9 Ter boa conduta social, idoneidade moral e não registrar condenações 
de natureza criminal ou cível de modo irrecorrível que sejam incompatíveis 
com o exercício das funções.
3.10 Não possuir condenação irrecorrível em órgão de classe, em relação 
ao exercício profissional, incompatível com o exercício das funções de De-
fensor Público.
3.11 Não possuir condenação administrativa, ou condenação em ação ju-
dicial de improbidade administrativa, irrecorríveis e incompatíveis com o 
exercício das funções de defensor Público.
3.12 Não ter sofrido penalidade irrecorrível, nem praticado atos desabo-
nadores de sua conduta no exercício de cargo público, da advocacia ou de 
atividade pública ou privada;
3.13 o candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, o seu estado 
civil e o seu domicílio nos últimos 5 anos, bem como que tem conhecimen-
to das prescrições do regulamento do concurso e deste edital, obrigando-
se a respeitá-las.
3.14 o candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciên-
cia e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos compro-
batórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.
3.15 cumprir as determinações deste edital.
4 das VaGas

Vagas para ampla con-
corrência 

Vagas reservadas 
para candidatos com 

deficiência

Vagas reservadas 
para candidatos 

negros

Vagas reservadas 
para candidatos 

quilombolas

Vagas reservadas 
para candidatos 

indígenas
5 1 2 1 1

5 das reserVas de VaGas
5.1 das VaGas destiNadas aos caNdidatos coM deFiciÊNcia
5.1.1 das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas duran-
te o prazo de validade do concurso, 10% serão providas na forma do art. 
22 do regulamento do concurso e da lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
5.1.1.1 Os(as) candidatos(as) com deficiência concorrerão à totalidade das 
vagas ordinariamente oferecidas no concurso, somente se utilizando da 
reserva referida no subitem 5.1.1 deste edital, se forem aprovados e não 
alcançarem classificação que os habilite à próxima etapa e à nomeação 
dentro da ampla concorrência.
5.1.1.2 o preenchimento das vagas reservadas a que se refere o subitem 
5.1.1.1 dar-se-á de acordo com a ordem de classificação em lista específica 
formada pelos candidatos com deficiência.

5.1.1.3 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a 
pessoas com deficiência, essas serão preenchidas por candidatos qui-
lombolas; se, ainda assim, não forem preenchidas, serão destinadas aos 
candidatos indígenas; estas não sendo preenchidas, serão destinadas aos 
candidatos negros; estas não sendo preenchidas, serão destinadas aos 
candidatos da ampla concorrência, em estrita observância da ordem clas-
sificatória, conforme § 3º do art. 22 do Regulamento do Certame.
5.1.1.4 O percentual mínimo de reserva será observado na hipótese de 
aproveitamento de vagas remanescentes e na formação de cadastro de 
reserva.
5.1.1.5 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se en-
quadrarem no art. 2º da lei federal nº 13.146/2015, nas categorias discri-
minadas no art. 4º do decreto federal nº 3.298/1999, com as alterações 
introduzidas pelo decreto federal nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da lei 
federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e na lei nº 13.977/2020 
(Transtorno do Espectro autista); e na lei federal 14.126, de 22 de março 
de 2021, observados os dispositivos da convenção sobre os direitos da 
Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto 
federal nº 6.949/2009.
5.1.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido no má-
ximo nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, que deve 
atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa refe-
rência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10), bem como a provável causa da deficiência. Deve, ainda, conter 
a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no 
conselho regional de Medicina (crM), na forma do subitem 5.1.2.1 deste 
edital e conforme modelo disponível no anexo ii deste edital.
5.1.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período de inscrição 
estabelecido no cronograma constante do anexo i deste edital, via upload, 
por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.
org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, imagem legível do laudo médico a 
que se refere o subitem 5.1.2 deste edital. Após esse período, a solicitação 
será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de inte-
resse da administração.
5.1.2.2 o envio da imagem legível do laudo médico é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo 
de problema que impeça a chegada desse documento a seu destino, seja 
de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comuni-
cação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.
5.1.2.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados o original ou a cópia 
autenticada em cartório do documento constante do subitem 5.1.2 deste 
edital. caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar o 
referido documento por meio de carta registrada, para a confirmação da 
veracidade das informações.
5.1.2.4 a imagem do laudo médico terá validade somente para este con-
curso público e não serão devolvidas, assim como não serão fornecidas 
cópias desse documento.
5.1.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 
6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia 
de realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita 
para fazê-las.
5.1.3.1 ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os can-
didatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condi-
ções com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local 
de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprova-
ção e a todas as demais normas de regência do concurso.
5.1.4 A relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para 
concorrer na condição de pessoa com deficiência será publicada, por meio 
de edital, no Diário Oficial do Estado do Pará, o qual será também divul-
gado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_
pa_21_defensor, na data provável estabelecida no cronograma constante 
do anexo i deste edital.
5.1.4.1 o candidato que desejar interpor recurso contra a relação provi-
sória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de 
pessoa com deficiência deverá observar os procedimentos estabelecidos no 
edital a que se refere o subitem 5.1.4 deste edital
5.1.4.2 No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade 
de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou complementação 
desta.
5.1.5 a inobservância do disposto no subitem 5.1.2 deste edital acarreta-
rá a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com 
deficiência.
5.1.5.1 O candidato que não se declarar com deficiência no aplicativo de 
inscrição não terá direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos 
com deficiência. Apenas o envio do laudo médico não é suficiente para 
deferimento da solicitação do candidato.
5.1.6 da aVaLiaÇÃo BioPsicossociaL
5.1.6.1 o candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa 
com deficiência, se não eliminado nas provas escritas objetiva e práti-
co-discursivas e classificado até a 20ª posição, considerando-se a soma 
das notas obtidas nas provas escritas objetiva e prático-discursivas, res-
peitados os empates, será convocado, antes da realização das provas de 
tribuna e de sustentação oral, para se submeter à avaliação biopsicossocial 
promovida por equipe multiprofissional, de responsabilidade do Cebraspe, 
formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato 
como deficiente, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, dos 
arts. 4º e 5º do decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do art. 
1º da lei nº 12.764/2012 e da lei nº 14.126/2021.
5.1.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candi-
dato e considerará:
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a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
c) a limitação no desempenho de atividades;
d) a restrição de participação.
5.1.6.2 os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com 
uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original 
e de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou có-
pia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou o nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, 
bem como a provável causa da deficiência, conforme modelo constante do 
anexo iii deste edital, e, se for o caso, de exames complementares espe-
cíficos que comprovem a deficiência.
5.1.6.3 O parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou 
cópia autenticada em cartório) será retido pelo Cebraspe por ocasião da 
realização da avaliação biopsicossocial e não será devolvido em hipótese 
alguma.
5.1.6.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apre-
sentar, além do laudo médico, exame audiométrico – audiometria (original 
ou cópia autenticada em cartório), realizado nos 12 meses anteriores à 
data de realização da avaliação.
5.1.6.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá con-
ter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem cor-
reção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos.
5.1.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial:
a) não apresentar parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar 
(original ou cópia autenticada em cartório);
b) apresentar parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar em pe-
ríodo superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação 
biopsicossocial;
c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 1.6.4 e 
5.1.6.5 deste edital;
d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial;
e) não comparecer à avaliação biopsicossocial;
f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar 
por todas as etapas da avaliação;
g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida 
no subitem 15.10 deste edital.
5.1.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação 
biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de clas-
sificação geral cargo.
5.1.6.8 o nome do candidato que, no ato da inscrição, se declarar com 
deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com de-
ficiência, e não for eliminado do concurso, será publicado em lista à parte 
e figurará também na lista de classificação geral.
5.1.6.9 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem pro-
vidas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas 
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
5.1.7 Quando da nomeação, o candidato com deficiência habilitado de-
verá submeter-se à perícia médica do Estado, objetivando verificar se a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto 
federal nº 3.298/1999.
5.1.8 demais informações a respeito do procedimento de avaliação cons-
tarão de edital específico de convocação para essa fase.
5.2 da reserVa de VaGas aos caNdidatos NeGros, iNdÍGe-
Nas e QUiLoMBoLas
5.2.1 Em cumprimento ao disposto na resolução cSdP nº 260, de 18 de 
fevereiro de 2018, alterada pela resolução nº 267, de 26 de abril de 2021, 
serão reservadas 20% das vagas aos candidatos negros, 5% aos candida-
tos indígenas e 5% aos candidatos quilombolas.
5.2.1.1 Se, na apuração do número de vagas reservadas a negros, indí-
genas e quilombolas, resultar número decimal igual ou maior do que 0,5 
(cinco décimos) adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior; se 
menor do que 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o número inteiro imedia-
tamente inferior.
5.2.2 Para concorrer às vagas reservadas aos negros, aos indígenas ou 
aos quilombolas, o candidato deverá declarar essa opção no momento da 
inscrição.
5.2.3 Para fins da reserva, considera-se:
a) negro o candidato de cor preta ou parda que assim se declare no mo-
mento da inscrição e que, quando convocado para o procedimento de veri-
ficação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas, obtenha 
parecer favorável do Presidente da comissão do concurso da dPE/Pa;
b) indígena o candidato que assim se declare no momento da inscrição e, 
quando convocado para o procedimento de verificação da condição decla-
rada para concorrer às vagas reservadas, apresente declaração do povo 
ou etnia a qual pertença e obtenha decisão favorável do Presidente da 
comissão de concurso da dPE/Pa, podendo apresentar certidão adminis-
trativa emitida pela funai – fundação Nacional do Índio ou outra entidade 
indígena ou indigenista;
c) quilombola aquele que assim se declare no momento da inscrição e, 
quando convocado para o procedimento de verificação da condição decla-
rada para concorrer às vagas reservadas, obtenha decisão favorável do 
Presidente da comissão de concurso da dPE/Pa, podendo apresentar certi-
dão administrativa emitida pela fundação cultural Palmares ou declaração 
emitida pelo quilombo a que estiver vinculado.
5.2.3.1 a declaração para reserva de vagas tratada neste subitem, no caso 
de candidato negro, indígena ou quilombola, será analisada pela comissão 
Especial constituída nos termos resolução cSdP nº 260/2018, alterada 
pela resolução cSdP nº 267/2021, devendo esta levar em consideração 
em seu parecer os critérios de fenotipia do candidato ou do(s) seu(s) as-
cendente(s) indígena(s), negro(s) ou quilombola (s) de primeiro grau, o 

que poderá ser comprovado também por meio de documentos comple-
mentares.
5.3 do ProcediMeNto de VeriFicaÇÃo da coNdiÇÃo decLa-
rada
5.3.1 Serão convocados para o procedimento de verificação da condição 
declarada para concorrer as vagas reservadas aos negros, indígenas e qui-
lombolas, de responsabilidade da dPE/Pa, antes da realização das provas 
de tribuna e de sustentação oral, os candidatos não eliminados nas provas 
escritas objetiva e prático-discursivas e classificados conforme o quadro a 
seguir, considerando-se o somatório das notas finais obtidas nas provas 
escritas objetivas e prático-discursivas, respeitados os empates:

candidatos às vagas reservadas para 
candidatos negros

candidatos às vagas reservadas para 
candidatos Quilombolas

candidatos às vagas reservadas para 
candidatos indígenas

40ª 10ª 10ª

5.3.2 O procedimento de verificação da condição declarada será realizado 
por meio de entrevista com todos os candidatos convocados, com a finali-
dade específica e exclusiva de se avaliar o fenótipo ou a ascendência direta 
de familiares indígenas, quilombolas ou negros dos candidatos.
5.3.3 durante a aferição da condição de negro, quilombola ou indígena, 
o Presidente da comissão de concurso contará com o apoio de comissão 
Especial, com caráter consultivo, constituída preferencialmente por:
a) um defensor Público indicado pelo defensor Público-Geral, que a pre-
sidirá;
b) pelo coordenador do Núcleo de defesa dos direitos Humanos da defen-
soria Pública do Estado;
c) pelo ouvidor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará;
d) um representante do conselho Estadual de Políticas de igualdade de 
Promoção de igualdade racial (coNEPPir);
e) um representante do conselho Estadual de direitos Humanos;
f) um representante de uma instituição que trabalhe com indígenas no 
Estado do Pará; e
g) um representante da Gerência de Gestão de Pessoas da defensoria Pú-
blica, indicado pelo defensor Público-Geral.
5.3.4 o candidato negro, indígena ou quilombola que também seja pessoa 
com deficiência poderá concorrer concomitantemente às vagas reserva-
das nos termos da resolução cSdP nº 268/2021 e da reserva de vagas 
destinada às pessoas com deficiência, caso seja aprovado em mais de um 
grupo, será chamado para ocupar a vaga a que corresponde a maior nota 
exigida.
5.3.5 Sobrevindo decisão do Presidente da comissão de concurso que não 
reconheça a condição de negro, indígena ou quilombola, o candidato será 
excluído da lista específica, permanecendo somente na lista geral.
5.3.5.1 A exclusão da lista específica aplica-se de igual modo ao candidato 
que não comparecer à convocação para a entrevista indicada no subitem 
5.3.2 deste edital.
5.3.5.2 da decisão do Presidente da comissão de concurso objeto do reco-
nhecimento ou não da condição de negro, indígena ou quilombola, caberá 
recurso ao conselho Superior da defensoria Pública, que deverá julgar os 
recursos em um prazo de 10 dias após a decisão, em reunião extraordiná-
ria convocada para essa finalidade.
5.3.6 Na apuração dos resultados dos concursos, serão formuladas listas 
específicas para identificação da ordem de classificação dos candidatos co-
tistas entre si, com o objetivo de preenchimento das vagas reservadas.
5.3.7 os candidatos às vagas reservadas a negros, indígenas e quilombo-
las sempre concorrerão à totalidade das vagas existentes, observadas as 
seguintes regras:
a) em primeiro lugar serão preenchidas as vagas de ampla concorrência, 
de acordo com a ordem de classificação geral de todos os candidatos apro-
vados no concurso;
b) posteriormente, serão preenchidas as vagas reservadas aos candidatos 
optantes pelo sistema de cotas que já não tenham preenchido as vagas 
não reservadas segundo a ordem de classificação geral proferida na alínea 
“a” anterior;
c) o preenchimento das vagas reservadas a que se refere a alínea “b” dar-
se-á de acordo com a ordem de classificação em lista específica formada 
pelos candidatos negros, indígenas e quilombolas;
d) em caso de desistência de candidato aprovado pelo sistema de cotas, 
a vaga será preenchida por outro candidato negro, indígena, quilombola, 
respeitada a respectiva ordem de classificação da lista específica;
e) as vagas destinadas a quilombolas, não preenchidas, serão destinadas 
a indígenas, e se ainda assim não forem preenchidas, serão destinadas a 
negros.
f) as vagas destinadas a indígenas, não preenchidas, serão destinadas a 
quilombolas, e se ainda assim não forem preenchidas, serão destinadas a 
negros.
g) as vagas destinadas a negros, não preenchidas, serão destinadas a 
quilombolas, e se ainda assim não forem preenchidas, serão destinadas 
a indígenas.
h) não havendo candidatos negros, indígenas, quilombolas inscritos ou 
classificados, as vagas reservadas serão revertidas para o cômputo geral 
de vagas oferecidas no concurso, podendo ser preenchidas pelos candida-
tos da ampla concorrência, obedecida a ordem de classificação geral;
i) o resultado final no concurso será divulgado por meio de uma lista única, 
contendo o nome dos candidatos aprovados por ordem alfabética.
5.3.8 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será 
eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anula-
ção da sua admissão, após procedimento administrativo em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras san-
ções cabíveis.
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5.3.9 Demais informações a respeito do procedimento de verificação cons-
tarão de edital específico de convocação para essa fase
6 das iNscriÇÕes No coNcUrso PÚBLico
6.1 TaXa: r$ 207,52.
6.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, solicitada no 
período estabelecido no cronograma constante do anexo i deste edital.
6.2.1 o cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de 
comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro 
ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao proces-
samento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados.
6.2.1.1 o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no 
sistema de inscrição.
6.2.2 o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por 
meio de boleto bancário.
6.2.3 o candidato deverá imprimir o boleto bancário, que será disponibili-
zado na página de acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, após efetua-
do o registro pelo banco.
6.2.3.1 o candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de 
acompanhamento do concurso.
6.2.4 o boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas 
casas lotéricas e nos correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses 
correspondentes bancários.
6.2.5 o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia es-
tabelecido no cronograma constante do anexo i deste edital.
6.2.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprova-
ção de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição.
6.2.7 a relação dos candidatos com a inscrição deferida e dos candidatos 
com a inscrição indeferida serão publicadas, por meio de edital, no diário 
Oficial do Estado do Pará, o qual será também divulgado no endereço ele-
trônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor.
6.2.7.1 o candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá interpor re-
curso do indeferimento conforme procedimentos estabelecidos na relação 
a que se refere o subitem 6.2.7 deste edital.
6.3 o comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endere-
ço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, 
por meio da página de acompanhamento, após a aceitação da inscrição, 
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse docu-
mento. O comprovante de inscrição ficará disponível somente até a data 
de realização da prova escrita objetiva e das provas escritas prático-dis-
cursivas.
6.4 das disPosiÇÕes Gerais soBre a iNscriÇÃo No coNcUr-
so PÚBLico
6.4.1 antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para o cargo.
6.4.1.1 Somente será permitida uma inscrição por cPf. Não será permitido 
ao candidato realizar mais de uma inscrição.
6.4.1.2 durante o período de inscrição, o candidato poderá realizar altera-
ção de opção de atendimento especial/sistema de concorrência.
6.4.1.2.1 a alteração dos dados de que trata o subitem 6.4.1.2 deste edital 
será feita mediante uma nova solicitação de inscrição, que substituirá a 
última inscrição realizada.
6.4.1.2.2 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sis-
tema de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão 
automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese al-
guma.
6.4.1.3 No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concor-
dância com os termos que constam neste edital, bem como declarar que 
aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e 
processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso público, 
com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando expres-
samente a divulgação de seus nomes, números de inscrição e notas, em 
observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a 
administração Pública e nos termos da lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018.
6.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a soli-
citada via postal, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico.
6.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros 
ou para outros concursos.
6.4.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do 
seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar, via upload, fotografia indivi-
dual, tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste 
edital, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os 
seus ombros.
6.4.4.1 o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas 
no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia.
6.4.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações 
constantes do subitem 6.4.4 deste edital, impeça ou dificulte a sua identifi-
cação durante a realização das provas, poderá, a critério do cebraspe, ser 
submetido à identificação especial no dia de realização das provas.
6.4.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá 
ser fotografado no dia de realização das provas.
6.4.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candi-
dato. o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que 
impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos 
computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores 
que impossibilitem o envio.

6.4.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divul-
gado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/dpe_pa_21_defensor, no período estabelecido no cronograma 
constante do anexo i deste edital e observado o horário de Brasília/df, se a 
foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no siste-
ma de inscrição e, portanto, foi acatada. caso não tenha sido reconhecida, 
o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de 
uma foto que atenda às determinações do sistema.
6.4.5 as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo o cebraspe do direito de excluir 
do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma com-
pleta, correta e verdadeira.
6.4.6 o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devol-
vido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por 
conveniência da administração Pública.
6.4.7 o comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos 
locais de realização das provas escritas objetiva e prático-discursivas.
6.4.8 dos ProcediMeNtos Para a soLicitaÇÃo de iseNÇÃo de 
taXa de iNscriÇÃo
6.4.8.1 Haverá isenção do valor da taxa de inscrição somente para os can-
didatos amparados pela lei Estadual nº 6.988, de 2 de julho de 2007, pelo 
decreto federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo decreto federal 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
6.4.8.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não 
concessão, a correta indicação, no sistema de inscrição, da possibilidade 
de isenção que pretenda pleitear, bem como o correto envio da respectiva 
documentação.
6.4.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos ampara-
dos na forma do subitem 6.4.8.1 deste edital deverão, no período estabe-
lecido no cronograma do anexo i deste edital, enviar, via upload, por meio 
de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.
org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, a imagem legível da documenta-
ção de que trata o subitem 6.4.8.3 e realizar os procedimentos disciplina-
dos no subitem 6.4.8.4 deste edital, conforme o caso em que se enquadra.
6.4.8.3 1ª PoSSiBilidadE (candidatos amparados pela lei Estadual nº 
6.988/2007):
a) cPf e laudo médico, emitido nos últimos 30 dias contados da data de 
publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de 
sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da 
deficiência. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o 
número de sua inscrição no conselho regional de Medicina (crM);
b) carteirinha ou declaração de cadastramento da instituição de deficientes 
a qual pertence, nos termos do parágrafo único do art. 1º da lei Estadual 
nº 6.988/2007.
6.4.8.4 2ª PoSSiBilidadE (cadÚnico, conforme o decreto federal nº 
6.593/2008 e o decreto federal nº 6.135/2007):
a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição 
com a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo 
cadÚnico;
b) preenchimento de declaração, disponível no aplicativo de inscrição, de 
que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência), 
nos termos do decreto federal nº 6.135/2007.
6.4.8.5 o envio da documentação constante do subitem 6.4.8.3 deste edi-
tal ou a realização dos procedimentos disciplinados no subitem 6.4.8.4 
deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. o cebraspe não 
se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada de 
documentação a seu destino ou a realização dos procedimentos, seja de 
ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunica-
ção, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses do-
cumentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvidos 
nem deles serão fornecidas cópias.
6.4.8.5.1 o candidato que não enviar a imagem legível da documentação 
constante do subitem 6.4.8.3 deste edital ou que enviar a imagem legível 
da documentação incompleta, ou que não realizar os procedimentos disci-
plinados no subitem 6.4.8.4 deste edital não terá o seu pedido de isenção 
deferido.
6.4.8.5.2 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões 
“.png”, “.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem legível submetida 
deverá ser de, no máximo, 1 MB.
6.4.8.6 A solicitação realizada após o período constante do subitem 6.4.8.2 
deste edital será indeferida, salvo nos casos que forem de interesse da 
administração Pública.
6.4.8.7 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação 
constante do subitem 6.4.8.3 deste edital.
6.4.8.7.1 caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a 
referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da 
veracidade das informações.
6.4.8.7.2 durante o período de que trata o subitem 6.4.8.2 deste edital, o 
candidato poderá desistir de solicitar a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição e optar pela impressão do boleto bancário,
por meio da página de acompanhamento, no endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor.
6.4.8.8 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar 
a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
6.4.8.9 a veracidade das informações prestadas no requerimento de isen-
ção será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas 
ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acar-
reta sua eliminação do concurso. aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
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6.4.8.10 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição 
ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 
6.4.8.2 deste edital.
6.4.8.11 Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, 
via requerimento administrativo, via correio eletrônico, ou, ainda, fora do 
prazo.
6.4.8.12 cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo cebraspe.
6.4.8.13 A relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de 
isenção da taxa de inscrição deferida será divulgada data provável esta-
belecida no cronograma do anexo i deste edital, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor.
6.4.8.13.1 o candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição indeferida poderá, no período estabelecido no cronograma do 
anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/dpe_pa_21_defensor, interpor recurso contra o indeferimento 
por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse 
período, não serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.8.13.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de 
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestio-
namento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilida-
de do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
6.4.8.13.3 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu 
pleito. recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente inde-
ferido.
6.4.8.13.4 recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente 
indeferido.
6.4.8.13.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento adminis-
trativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com este 
edital.
6.4.8.13.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade 
de envio de documentação pendente ou complementação desta.
6.4.8.13.7 A relação final dos candidatos que tiveram a solicitação de isen-
ção da taxa de inscrição deferida será divulgada na data provável estabele-
cida no cronograma do anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor.
6.4.8.14 o candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar 
o pagamento da taxa de inscrição até a data final estabelecida no crono-
grama do anexo i deste edital, sob pena de ser automaticamente excluído 
do concurso público.
6.4.9 dos ProcediMeNtos Para a soLicitaÇÃo de ateNdi-
MeNto esPeciaL
6.4.9.1 o candidato que necessitar de atendimento especial e(ou) adap-
tação das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.8 
deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspon-
dente(s) aos recursos especiais necessários;
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido no máxi-
mo nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, o qual deve 
atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou limitação 
física, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, que 
justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assina-
tura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no crM, ou 
a imagem legível de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar 
emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data de publicação deste 
edital, contendo as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializa-
dos com os números de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscali-
zadores das profissões, conforme as suas especialidades.
6.4.9.1.1 caso os recursos especiais de que o candidato necessite para 
a realização das provas não estejam entre aqueles elencados no sistema 
eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo oUTroS 
dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 
6.4.9.6 deste edital.
6.4.9.1.2 os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização 
das provas deverão ser justificados pelo parecer por ele apresentado, ou 
seja:
a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo parecer 
serão indeferidos;
b) eventuais recursos que sejam citados no parecer do candidato, mas 
que não sejam por ele solicitados no sistema eletrônico de inscrição não 
serão considerados na análise da solicitação de atendimento especial do 
candidato.
6.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional 
para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 
6.4.9.8 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
solicitação de tempo adicional para realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido no máxi-
mo nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, o qual deve 
atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou limitação 
física, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, que 
justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura 
e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no crM, com pare-
cer que justifique a necessidade de tempo adicional ou a imagem legível de 
parecer com justificativa, emitido no máximo 12 meses antes da data de 
publicação deste edital por equipe multiprofissional e interdisciplinar for-
mada por três profissionais, entre eles um médico, contendo as assinaturas 
e os carimbos dos profissionais especializados com o número de suas ins-
crições nos respectivos conselhos fiscalizadores das profissões, conforme 
as suas especialidades.

6.4.9.2.1 o candidato com atendimento especial de tempo adicional defe-
rido para a realização de suas provas, que não seja considerado deficiente 
na avaliação biopsicossocial, será eliminado do concurso, por descumprir o 
subitem 13.2 deste edital.
6.4.9.3 a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a rea-
lização das fases deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.8 
deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
necessidade de amamentar durante a realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível da certidão de nascimento da crian-
ça (caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no 
subitem 6.4.9.8 deste edital, a cópia da certidão de nascimento poderá ser 
substituída por documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo 
crM, que ateste a data provável do nascimento).
6.4.9.3.1 a candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um 
acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável 
pela guarda da criança. a candidata que não levar acompanhante adulto 
não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
6.4.9.3.1.1 o cebraspe não disponibilizará acompanhante para a guarda 
de criança.
6.4.9.4 o candidato transexual ou travesti que desejar ser tratado pelo 
nome social, nos termos do decreto federal nº 8.727, de 28 de abril de 
2016, durante a realização das fases deverá, conforme o prazo descrito no 
subitem 6.4.9.8 deste edital, assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, 
a opção correspondente à utilização de nome social durante realização das 
provas, informando o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser tratado.
6.4.9.4.1 as publicações referentes aos candidatos transexual ou travesti 
serão realizadas de acordo com o nome social, conforme disposição contida 
no art. 20, § 3º, do regulamento do concurso.
6.4.9.5 o candidato que for amparado pela lei federal nº 10.826/2003, e 
suas alterações, e necessitar realizar as fases armado deverá, conforme o 
prazo descrito no subitem 6.4.9.8 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
necessidade de portar arma durante realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível do Certificado de Registro de Arma 
de Fogo e da Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei.
6.4.9.5.1 o candidato amparado pela lei federal nº 10.826/2003, e suas 
alterações, que não solicitar o atendimento especial conforme descrito no 
subitem 6.4.9.5 deste edital não poderá portar armas no ambiente de pro-
vas, e, caso descumpra o estabelecido neste edital, estará automaticamen-
te eliminado e não terá classificação alguma no concurso.
6.4.9.5.2 os candidatos que não forem amparados pela lei federal 
nº 10.826/2003, e suas alterações, não poderão portar armas no ambien-
te de provas.
6.4.9.6 o candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, 
necessitar utilizar, durante a realização das provas, objetos, dispositivos 
ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido nes-
te edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários 
elencadas no sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo 
descrito no subitem 6.4.9.8 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao 
campo oUTroS e, em seguida, descrever, no espaço destinado para esse 
fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais necessários 
para a realização da prova;
b) enviar, via upload, a imagem legível do respectivo laudo ou parecer que 
justifique o atendimento solicitado.
6.4.9.7 o candidato que necessitar de atendimento diferenciado por moti-
vos religiosos deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.8 deste 
edital:
a) assinalar a opção correspondente na solicitação de inscrição;
b) enviar, via upload, a imagem legível da declaração da congregação reli-
giosa a que pertence, em que conste seu nome, atestando a sua condição 
de membro da igreja, com a devida assinatura do líder religioso.
6.4.9.8 a documentação citada nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.7 deste edital 
deverá ser enviada de forma legível no período de inscrição estabelecido 
no cronograma constante do anexo i deste edital e observado o horário 
de Brasília/DF, via upload, por meio de link específico no endereço eletrô-
nico http://www.cebraspe.org.br/dpe_pa_21_defensor. Após esse período, 
a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério 
do cebraspe.
6.4.9.8.1 o fornecimento da documentação é de responsabilidade exclu-
siva do candidato.
6.4.9.8.2 o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema 
que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem 
técnica dos computadores, seja decorrente de indisponibilização/falhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o envio. Esses 
documentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvi-
dos nem deles serão fornecidas cópias.
6.4.9.8.3 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões 
“.png”, “.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem submetida deverá ser 
de, no máximo, 1 MB.
6.4.9.8.4 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação 
a que se refere os subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.7 deste edital. caso seja soli-
citado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação 
por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das infor-
mações.
6.4.9.9 o candidato que não solicitar atendimento especial no sistema ele-
trônico de inscrição e não especificar quais os recursos serão necessários 
para tal atendimento não terá atendimento especial, ainda que faça o en-
vio, via upload, da documentação prevista nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.7 
deste edital. apenas o envio do laudo ou parecer/documentação não é 
suficiente para a obtenção do atendimento especial.
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6.4.9.10 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a uti-
lização de recursos tecnológicos, se ocorrer eventual falha desses recursos 
no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado atendimento 
alternativo, observadas as condições de viabilidade.
6.4.9.11 a solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será 
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
6.4.9.12 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento 
especial foi deferida a partir da data provável estabelecida no cronograma 
constante do anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor.
6.4.9.12.1 o candidato com a solicitação de atendimento especial indefe-
rida poderá, no período estabelecido no cronograma constante do anexo 
i deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concur-
sos/dpe_pa_21_defensor, interpor recurso contra o indeferimento por meio 
do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não 
serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.9.12.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de 
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestio-
namento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilida-
de do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
6.4.9.12.3 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu 
pleito. recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente inde-
ferido.
6.4.9.12.4 o recurso não pode conter, em outro local que não o apropria-
do, qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser 
preliminarmente indeferido.
6.4.9.12.5 recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente 
indeferido.
6.4.9.12.6 Não será aceito recurso via postal, via requerimento adminis-
trativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo este edital.
6.4.9.12.7 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade 
de envio de documentação pendente ou complementação desta.
6.4.9.12.8 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento 
especial foi deferida, após análise dos recursos, a partir da data provável 
estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital, no endere-
ço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor.
7 das Fases do coNcUrso
7.1 as fases do concurso estão descritas no quadro a seguir.

ProVa/TiPo árEa dE coNHEciMENTo NÚMEro dE 
QUESTÕES caráTEr

(P1) Escrita objetiva direito constitucional; direito civil; direito Penal; direi-
to Processual civil; direito Processual Penal; direito de 
Execução Penal; criminologia; direito administrativo; 

direito Previdenciário; direito da criança e adolescente;  
direito Tributário; direito agrário; direito ambiental 
e Urbanístico; direitos Humanos; direitos difusos e 

coletivos; direito do consumidor; direito institucional 
– Princípios e atribuições funcionais da defensoria 

Pública. da organização da defensoria Pública.

100

Eliminatório
e

classificatório

(P2) Prático-discursiva
5 questões 

discursivas e uma 
peça técnica

(P3) Prático-discursiva
5 questões 

discursivas e uma 
peça técnica

(P4) Tribuna –  
(P5) Sustentação oral – –

(P6) avaliação de 
títulos – – Classificatório

7.2 a prova escrita objetiva P1 terá a duração de 5 horas e será aplicada 
na data provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste 
edital, no turno da tarde.
7.3 a prova prático-discursiva P2 terá a duração de 4 horas e será aplicada 
na data provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste 
edital, no turno da manhã.
7.4 a prova prático-discursiva P3 terá a duração de 4 horas e será aplicada 
na data provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste 
edital, no turno da tarde.
7.5 Na data provável estabelecida no cronograma constante do anexo i 
deste edital, será divulgado na internet, no endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, edital que informa-
rá a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização 
das provas.
7.5.1 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor para verifi-
car seu local de provas, por meio de busca individual, devendo, para tanto, 
informar os dados solicitados.
7.5.2 o candidato somente poderá realizar as provas no local designado 
pelo cebraspe.
7.5.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação cor-
reta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário 
determinado.
7.5.4 o cebraspe poderá enviar, como complemento às informações cita-
das no subitem 7.5 deste edital, comunicação pessoal dirigida ao candi-
dato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/
atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do dever de 
observar o disposto no subitem 7.5 deste edital.
8 da ProVa escrita oBJetiVa
8.1 A prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 
100,00 pontos e abrangerá os objetos de avaliação constantes do item 16 
deste edital.
8.2 as questões da prova escrita objetiva serão do tipo múltipla escolha, 
com cinco opções (a, B, c, d e E), sendo uma única resposta correta, de 
acordo com o comando da questão. Haverá, na folha de respostas, para 
cada questão, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das 

cinco opções a, B, c, d e E, devendo o candidato preencher o campo 
correspondente à resposta considerada por ele correta, de acordo com o 
comando da questão.
8.3 o candidato deverá marcar um, e somente um, dos cinco campos da 
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de 
marcações indevidas.
8.4 o candidato deverá transcrever as respostas da prova escrita objeti-
va para a folha de respostas, que será o único documento válido para a 
correção da prova. o preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com 
as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em 
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de 
erro do candidato.
8.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas 
marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) 
com as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação 
rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integral-
mente.
8.6 o candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, 
de nenhum modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar 
com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do seu proces-
samento eletrônico.
8.7 o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, 
em especial de seu nome, do número de sua inscrição e do número de seu 
documento de identidade.
8.8 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam 
feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido 
deferido atendimento especial para auxílio no preenchimento/auxílio na 
leitura. Nesse caso, o candidato será acompanhado pelo aplicador especia-
lizado do cebraspe devidamente treinado e as respostas fornecidas serão 
gravadas em áudio.
8.9 Será anulada a prova escrita objetiva do candidato que não devolver a 
sua folha de respostas.
8.10 o cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de 
respostas dos candidatos que realizaram a prova escrita objetiva, exceto 
a dos candidatos cuja prova tenha sido anulada na forma do subitem 8.9 
deste edital e dos que tiverem sido eliminados na forma dos subitens 15.22 
e 15.24 deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/dpe_pa_21_defensor, em até cinco dias úteis a partir da data de 
divulgação do resultado final na prova escrita objetiva. A consulta à referi-
da imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da data de publicação 
do resultado final no concurso público.
8.10.1 Após o prazo determinado no subitem 8.10 deste edital, não serão 
aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas.
8.11 dos critÉrios de aVaLiaÇÃo da ProVa escrita oBJetiVa
8.11.1 a prova escrita objetiva de todos os candidatos será corrigida por 
meio de processamento eletrônico da folha de respostas.
8.11.2 a nota em cada questão da prova escrita objetiva, feita com base 
nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a res-
posta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo 
da prova; 0,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em discordância 
com o gabarito oficial definitivo da prova, caso não haja marcação ou haja 
múltiplas marcações.
8.11.3 a nota na prova escrita objetiva será igual à soma das notas obtidas 
em todas as questões que a compõem.
8.11.4 Será reprovado na prova escrita objetiva e eliminado do concurso 
público o candidato que obtiver nota inferior a 60,00 pontos.
8.11.4.1 o candidato eliminado na forma do subitem 8.11.4 deste edital 
não terá classificação alguma no concurso público.
8.11.5 os candidatos não eliminados na forma do subitem 8.11.4 serão 
ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota na prova escrita 
objetiva.
8.12 dos GaBaritos oFiciais PreLiMiNares da ProVa escri-
ta oBJetiVa
8.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova escrita objetiva serão 
divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.
br/concursos/dpe_pa_21_defensor, a partir das 19 horas da data provável 
estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital.
8.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos ofi-
ciais preliminares da prova escrita objetiva disporá do período provável 
estabelecido no cronograma constante do anexo i deste edital para fazê-lo, 
ininterruptamente.
8.12.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares da prova es-
crita objetiva, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de inter-
posição de recurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/dpe_pa_21_defensor, e seguir as instruções ali contidas.
8.12.3.1 o candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 
8.12.2 deste edital, apresentar razões para a manutenção do gabarito, por 
meio do Sistema Eletrônico de interposição de recurso, disponível no en-
dereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_de-
fensor, e seguir as instruções ali contidas.
8.12.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alte-
rações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
8.12.5 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
8.12.6 o recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser pre-
liminarmente indeferido.
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8.12.7 Se do exame de recursos resultar a anulação de questão integrante 
de prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a to-
dos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.12.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 
preliminar de questão integrante de prova, essa alteração valerá para to-
dos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.12.9 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, 
via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
8.12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recur-
sos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.
8.12.11 recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente in-
deferidos.
9 das ProVas escritas PrÁtico-discUrsiVas
9.1 as provas escritas prático-discursivas P2 e P3 consistirão, cada uma, 
de:
a) cinco questões discursivas, a serem respondidas em até 10 linhas cada, 
no valor de 10,00 pontos cada, totalizando 50,00 pontos, abordando os 
objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital.
b) uma peça técnica, de até 90 linhas, no valor de 50,00 pontos, abordan-
do os objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital.
9.2 as provas escritas prático-discursivas serão avaliadas e pontuadas se-
gundo os critérios estabelecidos no subitem 9.8 deste edital.
9.3 Os textos definitivos das provas escritas prático-discursivas deverão 
ser manuscritos, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta 
fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência 
ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem 
tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. 
Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do 
cebraspe devidamente treinado, para o qual deverá ditar os textos — os 
quais serão gravados em áudio —, especificando oralmente a grafia das 
palavras e os sinais gráficos de pontuação.
9.4 O documento de textos definitivos das provas escritas prático-discursi-
vas não poderá ser assinado, rubricado ou conter, em outro local que não 
o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob 
pena de serem anuladas. Assim, a detecção de qualquer marca identifica-
dora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a 
anulação da respectiva prova escrita prático-discursiva.
9.5 O documento de textos definitivos das provas escritas prático-discur-
sivas será o único documento válido para a avaliação das respectivas pro-
vas. as folhas para rascunho do caderno de provas são de preenchimento 
facultativo e não são válidas para a avaliação das provas escritas prático-
discursivas.
9.6 Não haverá substituição do documento de textos definitivos por erro do 
candidato em seu preenchimento.
9.7 das iNstrUÇÕes de UtiLiZaÇÃo de MateriaL de coNsULta 
Para a reaLiZaÇÃo das ProVas escritas PrÁtico-discUrsiVas
9.7.1 Para a realização das provas escritas prático-discursivas, poderá ha-
ver consulta à legislação desacompanhada de anotação ou comentário, 
mesmo que em formato livro, vedada a consulta a obras doutrinárias, sú-
mulas e orientação jurisprudencial, bem como a utilização de cópias repro-
gráficas ou qualquer documento obtido na internet, sob pena de eliminação 
do concurso.
9.7.2 Material de uso permitido:
a) legislação não comentada, não anotada e não comparada;
b) códigos;
c) decretos;
d) resoluções;
e) instruções normativas;
f) portarias;
g) índice remissivo;
h) regimento interno dos tribunais e conselhos, da defensoria Pública do 
Estado do Pará e do conselho Superior da defensoria Pública do Estado 
do Pará;
i) leis de introdução dos códigos.
9.7.2.1 o material de uso permitido poderá conter evidências de utilização 
anterior, tais como:
a) trechos destacados por marca texto, sublinhados etc.;
b) simples remissão a artigos ou a texto de lei (ex.: vide artigo 2º da lei 
nº 8.112/1990);
c) separação de códigos por cores, marcador de página, post-it, clipes ou 
similares.
9.7.3 Material de uso proibido:
a) códigos comentados, anotados ou comparados;
b) anotações pessoais (transcritas, manuscritas ou impressas);
c) súmulas;
d) enunciados;
e) exposições de motivos dos códigos;
f) jurisprudências;
g) informativos de tribunais;
h) orientações jurisprudenciais;
i) cópias reprográficas (xerox ou similares);
j) revistas;
k) livros de doutrina;
l) cópias reprográficas ou qualquer documento obtido na internet (indicado 
no subitem 9.7.2 deste edital).
m) livros, apostilas, anotações, materiais e(ou) quaisquer obras que con-
tenham modelos de petições, roteiros/rotinas ou fluxogramas de petições 
e afins;
n) dicionários ou qualquer outro material de consulta que contenha qual-
quer conteúdo similar aos indicados anteriormente;
o) computador, notebook, tablet, dispositivo eletrônico ou equipamentos 
similares (indicados no subitem 15.22 deste edital).

9.7.4 Os candidatos deverão isolar, previamente, com grampo ou fita ade-
siva, as partes não permitidas dos textos de consulta, de modo a impedir 
sua utilização durante a prova, sob pena de não poder consultá-los.
9.7.4.1 o material de consulta de que trata o subitem 9.7.2 deste edital 
poderá ser conferido antes e no decorrer das provas escritas.
9.7.5 o candidato que descumprir as instruções de utilização de material 
de consulta terá sua prova anulada e será eliminado do concurso.
9.7.6 Não será permitida, durante a realização das provas escritas prático-
discursivas, a comunicação entre os candidatos.
9.7.7 Todo o material de consulta deverá estar redigido em língua Portu-
guesa.
9.8 dos critÉrios de aVaLiaÇÃo das ProVas escritas PrÁ-
tico-discUrsiVas
9.8.1 com base na lista organizada na forma do subitem 8.11.5, respei-
tados os empates na última colocação, serão corrigidas as provas escritas 
prático-discursivas dos candidatos habilitados na prova escrita objetiva e 
classificados até a posição especificada no quadro a seguir.

candidatos à ampla 
concorrência

candidatos às vagas 
reservadas às pessoas 

com deficiência

candidatos às vagas 
reservadas para 

candidatos negros

candidatos às vagas 
reservadas para can-
didatos quilombolas

candidatos às vagas 
reservadas para can-

didatos indígenas
240ª 40ª 80ª 20ª 20ª

9.8.1.1 caso o número de candidatos que tenham se autodeclarado pes-
soas com deficiência, negros quilombolas ou indígenas aprovados na pro-
va escrita objetiva seja inferior ao quantitativo estabelecido no subitem 
9.8.1 deste edital, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos 
da ampla concorrência posicionados na prova escrita objetiva até o limite 
de correções estabelecido no referido subitem, respeitados os empates na 
última colocação.
9.8.2 os candidatos cujas provas escritas prático-discursivas não forem 
corrigidas na forma do subitem 9.8.1 deste edital estarão automaticamen-
te eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
9.8.3 O edital de resultado final na prova escrita objetiva e de resultado 
provisório nas provas escritas prático-discursivas listará apenas os candi-
datos que tiverem suas provas escritas prático-discursivas corrigida, con-
forme subitens 9.8.1 e 9.8.2 deste edital.
9.8.4 as provas escritas prático-discursivas serão avaliadas quanto ao do-
mínio do conteúdo dos temas abordados — demonstração de conhecimen-
to técnico aplicado —, bem como quanto ao domínio da modalidade escrita 
da língua Portuguesa.
9.8.4.1.1 a avaliação de conteúdo será feita por pelo menos dois examina-
dores. a nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética 
de duas notas convergentes atribuídas por examinadores distintos.
9.8.4.1.2 duas notas de conteúdo da prova escrita prático-discursiva serão 
consideradas convergentes se diferirem entre si em até 25% da nota má-
xima de conteúdo possível na questão ou peça técnica das provas escritas 
prático-discursivas.
9.8.4.1.3 caso as duas primeiras avaliações de conteúdo não resultem 
convergentes, a prova será submetida a um terceiro examinador, e assim 
sucessivamente até que haja convergência entre duas notas.
9.8.5 as questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva va-
lerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema 
totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (Nci), cuja pontuação 
máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 repre-
senta o número da questão discursiva;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de 
erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguísti-
ca, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;
c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número má-
ximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escri-
tas prático-discursivas, a nota na questão discursiva (NQDi) pela fórmula: 
NQdi= Nci– 2 × NEi ÷ Tli, em que Tli corresponde ao número de linhas 
efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta;
e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQdi< 0,00 ponto;
f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá 
nota igual a zero.
9.8.6 as peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pon-
tos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema 
totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (Nci), cuja pontuação 
máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 repre-
senta o número da peça técnica;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de 
erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguísti-
ca, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;
c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número má-
ximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita prá-
tico-discursiva (NPTi) pela fórmula: NPTi= NCi – 10 × NEi ÷ TLi, em que 
NPT1 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva 
P2 e NPT2 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-dis-
cursiva P3;
e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPTi< 0,00 ponto;
f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá 
nota igual a zero.
9.8.7 A nota final em cada prova escrita prático-discursiva (NPEPD) será 
calculada pelas seguintes fórmulas:
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a) NPEPd1= NQd1+ NQd2 + NQd3 + NQd4 + NQd5 + NPT1;
b) NPEPd2= NQd6+ NQd7 + NQd8 + NQd9 + NQd10 + NPT2;
9.8.8 A nota final nas provas escritas prático-discursivas (NFPEPD) será 
a média aritmética das notas obtidas nas duas provas escritas prático-
discursivas.
9.8.9 Será aprovado nas provas escritas prático-discursivas o candi-
dato que obtiver NPEPD1 ≥ 50,00 pontos, NPEPD2 ≥ 50,00 pontos e 
NFPEPD ≥ 60,00 pontos.
9.8.10 Serão anuladas as provas escritas prático-discursivas do candidato 
que não devolver o documento de textos definitivos.
9.8.11 o candidato que não se enquadrar no subitem 9.8.9 deste edital 
ou se enquadrar no subitem 9.8.10 deste edital será eliminado e não terá 
classificação alguma no concurso.
9.9 dos recUrsos coNtra o PadrÃo PreLiMiNar de resPos-
ta e coNtra o resULtado ProVisÓrio Nas ProVas escritas 
PrÁtico-discUrsiVas
9.9.1 os padrões preliminares de resposta das questões discursivas e pe-
ças técnicas das provas escritas prático-discursivas serão divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
dpe_pa_21_defensor, a partir das 19 horas da data provável estabelecida 
no cronograma constante do anexo i deste edital.
9.9.2 o candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar 
de resposta de questão discursiva ou peça técnica das provas escritas prá-
tico-discursivas disporá do período estabelecido no cronograma constante 
do anexo i deste edital para fazê-lo, por meio do Sistema Eletrônico de 
interposição de recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, e seguir as instruções ali 
contidas.
9.9.3 Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
9.9.4 Se houver alteração, por força de impugnação, do padrão preliminar 
de resposta de questão discursiva ou peça técnica das provas escritas prá-
tico-discursivas, essa alteração valerá para todos os candidatos, indepen-
dentemente de terem recorrido.
9.9.5 Após o julgamento dos recursos interpostos contra os padrões preli-
minares de resposta das questões discursivas e peças técnicas das provas 
escritas prático-discursivas, serão definidos os padrões definitivos e divul-
gado o resultado provisório nas provas escritas prático-discursivas.
9.9.6 No recurso contra o resultado provisório nas provas escritas prático-
discursivas, é vedado ao candidato novamente impugnar em tese os pa-
drões de resposta, estando limitado à possibilidade de impugnar a correção 
de suas respostas de acordo com os padrões definitivos.
9.9.7 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisó-
rio nas provas escritas prático-discursivas deverá observar os procedimen-
tos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
10 da ProVa de triBUNa
10.1 respeitados os empates na última colocação, serão convocados para 
a prova de tribuna os candidatos habilitados nas provas escritas prático-
discursivas e classificados até a posição especificada no quadro a seguir, 
considerando-se a soma das notas obtidas na prova escrita objetiva e nas 
provas escritas prático-discursivas.

candidatos à ampla 
concorrência

candidatos às vagas 
reservadas às pessoas 

com deficiência

candidatos às vagas 
reservadas para 

candidatos negros

candidatos às vagas 
reservadas para can-
didatos quilombolas

candidatos às vagas 
reservadas para can-

didatos indígenas
120ª 20ª 40ª 10ª 10ª

10.1.1 caso o número de candidatos que tenham se autodeclarado pesso-
as com deficiência, negros, quilombolas ou indígenas aprovados nas provas 
escritas prático-discursivas seja inferior ao quantitativo estabelecido no 
subitem 10.1 deste edital, serão convocados para a prova de tribuna os 
candidatos da ampla concorrência posicionados até o limite de convoca-
ções estabelecido no referido subitem, respeitados os empates na última 
colocação.
10.2 A prova de tribuna, de caráter eliminatório e classificatório, com ob-
jetivo de aferir a capacidade de exposição oral do candidato, será pública 
e valerá 100,00 pontos.
10.3 durante a prova de tribuna, serão avaliados os seguintes quesitos: 
articulação do raciocínio; convencimento da argumentação; poder de sín-
tese; emprego de linguagem técnico-jurídica; uso correto do vernáculo; 
respeitadas as limitações da pessoa com deficiência.
10.4 a prova de tribuna será pública, com duração de 15 minutos, e será 
gravada em sistema audiovisual exclusivamente pelo Cebraspe para fins 
de registro da avaliação.
10.5 Para a realização da prova de tribuna, será feito sorteio do tema a 
ser desenvolvido. o sorteio será realizado com, no mínimo, 24 horas de 
antecedência de sua apresentação.
10.6 a nota na prova de tribuna será a média aritmética das notas de 0 a 
100 pontos, atribuídas individualmente pelos examinadores.
10.7 Será eliminado o candidato que obtiver média inferior a 60,00 pontos 
na prova de tribuna ou que não comparecer para a realização da prova.
10.8 Em hipótese alguma, o candidato poderá assistir à prova de outro 
candidato.
10.9 No dia de realização da prova de tribuna, em cada turno de sua re-
alização, os candidatos permanecerão isolados em uma sala de espera.
10.10 os candidatos não poderão, durante a realização da prova, manter 
comunicação entre si, utilizar livros, anotações, impressos ou qualquer ou-
tro material de consulta, ou, ainda, fazer qualquer anotação.
10.11 Por ocasião da realização da prova de tribuna, todos os candidatos 
deverão apresentar-se adequadamente trajados, sendo que os candidatos 
do sexo masculino deverão apresentar-se obrigatoriamente usando terno 
e gravata.

10.12 demais informações a respeito da prova oral constarão de edital de 
convocação para essa fase.
10.13 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provi-
sório na prova de tribuna deverá observar os procedimentos disciplinados 
no respectivo edital de resultado provisório.
11 da ProVa de sUsteNtaÇÃo oraL
11.1 respeitados os empates na última colocação, serão convocados para 
a prova de sustentação oral os candidatos habilitados nas provas escritas 
prático-discursivas e classificados até a posição especificada no quadro a 
seguir, considerando-se a soma das notas obtidas na prova escrita objetiva 
e nas provas escritas prático-discursivas.

candidatos à ampla 
concorrência

candidatos às vagas 
reservadas às pessoas 

com deficiência

candidatos às vagas 
reservadas para 

candidatos negros

candidatos às vagas 
reservadas para can-
didatos quilombolas

candidatos às vagas 
reservadas para can-

didatos indígenas
120ª 20ª 40ª 10ª 10ª

11.1.1 caso o número de candidatos que tenham se autodeclarado pesso-
as com deficiência, negros, quilombolas ou indígenas aprovados nas provas 
escritas prático-discursivas seja inferior ao quantitativo estabelecido no 
subitem 11.1 deste edital, serão convocados para a prova de sustenta-
ção oral os candidatos da ampla concorrência posicionados até o limite de 
convocações estabelecido no referido subitem, respeitados os empates na 
última colocação.
11.2 A prova de sustentação oral, de caráter eliminatório e classificatório, 
valerá em seu conjunto 100,00 pontos e versará sobre as áreas de co-
nhecimento estabelecidas no quadro de provas constante do subitem 7.1 
deste edital.
11.3 a prova de sustentação oral terá a duração de até 25 minutos, tempo 
em que o candidato deverá ler as questões lhe forem entregues por escri-
to, referentes aos temas extraídos dos objetos de avalição das áreas do 
conhecimento estabelecidas para a prova oral e de acordo com o ponto a 
ser sorteado com 24 horas de antecedência do horário de início da referida 
prova, bem como responder às quatro questões e às arguições da banca 
examinadora.
11.4 a prova de sustentação oral será realizada na presença dos integran-
tes da Banca Examinadora, dos fiscais de sala e do cinegrafista.
11.5 A nota final global da prova de sustentação oral será apurada conside-
rando-se a média das notas atribuídas pelos examinadores.
11.6 Na avaliação da prova de sustentação oral, serão avaliados os seguin-
tes quesitos: domínio do conhecimento jurídico, a articulação do raciocínio, 
a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.
11.7 Será eliminado o candidato que obtiver média inferior a 60,00 pontos 
na prova de sustentação oral ou que não comparecer para a realização da 
prova.
11.8 Em hipótese alguma, o candidato poderá assistir à prova de outro 
candidato.
11.9 No dia de realização da prova de sustentação oral, em cada turno 
de sua realização, os candidatos permanecerão isolados em uma sala de 
espera.
11.10 os candidatos não poderão, durante a realização da prova, manter 
comunicação entre si, utilizar livros, anotações, impressos ou qualquer ou-
tro material de consulta, ou, ainda, fazer qualquer anotação.
11.11 a prova de sustentação oral será gravada em sistema audiovisual 
exclusivamente pelo Cebraspe para fins de registro da avaliação.
11.12 Por ocasião da realização da prova de sustentação oral, todos os 
candidatos deverão apresentar-se adequadamente trajados, sendo que 
os candidatos do sexo masculino deverão apresentar-se obrigatoriamente 
usando terno e gravata.
11.13 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado pro-
visório na prova de sustentação oral deverá observar os procedimentos 
disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
11.14 demais informações a respeito da prova de sustentação oral consta-
rão de edital de convocação para essa fase.
12 da aVaLiaÇÃo de tÍtULos
12.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados 
na prova de tribuna e na prova de sustentação oral.
12.1.1 os candidatos que não forem convocados para a avaliação de títulos 
estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
12.2 a avaliação de títulos valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos 
valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
12.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a 
data do envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir.

QUadro dE aTriBUiÇÃo dE PoNToS Para a aValiaÇÃo dE TÍTUloS
alÍNEa TÍTUlo Valor UNiTário Valor MáXiMo

a diploma, devidamente registrado, de doutor em 
Direito ou certificado de defesa e aprovação de tese. 4,00 4,00

B
diploma, devidamente registrado, de Mestre em 
Direito ou certificado de defesa e aprovação de 

dissertação.
3,00 3,00

c

Certificado, devidamente registrado, de curso de 
pós-graduação em nível de especialização na área 

jurídica, nacional ou estrangeira, com carga horária 
mínima de 360 horas, conferido após atribuição de 

nota de aproveitamento.

1,00 2,00

d

Exercício do magistério superior, em disciplina da 
área jurídica, desenvolvido em instituição de Ensino 

Superior pública e(ou) particular, reconhecida 
pelo MEc.

0,50/ano 2,00
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E Exercício de cargo ou de função pública de natureza 
jurídica, de provimento efetivo 0,50/ano 2,00

f
livros publicados por editora com número de 

inscrição no iSBN, de autoria individual, no âmbito 
da ciência jurídica.

1,00 2,00

G
artigos ou pareceres jurídicos publicados em revista 
especializada com conselho editorial e número de 

inscrição no iSSN
0,50 1,00

 ToTal MáXiMo dE PoNToS  10,00
     

12.4 receberá pontuação zero o candidato que não enviar, via upload, a 
imagem legível dos títulos na forma, no prazo e no horário estipulados no 
edital de convocação para a avaliação de títulos.
12.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via correio eletrô-
nico e(ou) via requerimento administrativo.
12.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pon-
tuação, a correta indicação, no sistema de upload da documentação da 
avaliação de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de imagens 
submetidas.
12.6.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, 
“.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no 
máximo, 1 MB.
12.6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato conferir se as imagens 
incluídas dizem respeito a cada alínea indicada no sistema de upload. as 
imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão desconsi-
deradas para fins de análise.
12.6.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os que não fo-
rem submetidos da forma estabelecida no sistema de upload.
12.7 o envio da documentação constante do subitem 12.11 deste edital 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. o cebraspe não se respon-
sabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa do-
cumentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja 
decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este 
processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.
12.8 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação cons-
tante do subitem 12.11 deste edital.
12.8.1 caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a 
referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação 
da veracidade das informações.
12.9 a veracidade das informações prestadas no envio da imagem dos títu-
los será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas 
ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acar-
reta sua eliminação do concurso. aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do decreto federal nº 83.936/1979.
12.10 Será de inteira responsabilidade do candidato o envio das imagens 
legíveis dos títulos no período e na forma previstos neste edital e no edital 
de convocação para essa fase.
12.11 dos docUMeNtos NecessÁrios À coMProVaÇÃo dos tÍtULos
12.11.1 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em 
nível de doutorado ou de mestrado, alíneas a e B, será aceita a imagem 
legível do diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reco-
nhecida pelo MEC. Também será aceita a imagem do certificado/declaração 
de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEC, desde que acompanhada da imagem do histórico 
escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áre-
as em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames 
e do julgamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico ateste a exis-
tência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o 
certificado/declaração não será aceito.
12.11.1.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, 
será aceita a imagem apenas do diploma, desde que revalidado por insti-
tuição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua Portuguesa 
por tradutor juramentado, nos termos do subitem 12.2 deste edital.
12.11.1.2 outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não 
serão aceitos como os títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
12.11.2 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em ní-
vel de especialização, alínea C, será aceita a imagem legível do certificado, 
com carga horária mínima de 360 horas, atestando que o curso atende às 
normas da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – lei de diretrizes e 
Bases da Educação, do conselho Nacional de Educação (cNE) ou está de 
acordo com as normas do extinto conselho federal de Educação (cfE). o 
certificado deverá atestar, ainda, a carga horária mínima exigida. Também 
será aceita declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especia-
lização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga 
horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a 
comprovação da apresentação e aprovação da monografia, atestando que 
o curso atende às normas da lei nº 9.394/1996, do cNE ou está de acordo 
com as normas do extinto cfE.
12.11.2.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da 
lei nº 9.394/1996, do cNE ou está de acordo com as normas do extinto 
cfE, deverá ser anexada uma declaração do responsável pela organização 
e realização do curso atestando que o este atendeu a uma das normas 
estipuladas no subitem anterior.
12.11.3 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade pro-
fissional, alíneas D e E, o candidato deverá atender a uma das seguintes 
opções:

a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será neces-
sário o envio da imagem legível de três documentos: 1 – diploma do curso 
de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão 
do curso ou documento oficial da OAB (por exemplo, carteira da OAB) 
que ateste a data de inscrição na oaB e atender ao disposto no subitem 
12.11.3.3; 2 – cópia da carteira de trabalho e previdência Social (CTPS) 
contendo as páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador 
que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra 
página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão 
social da empresa; e 3 – declaração do empregador com o período (com 
início e fim, se for o caso), a espécie do serviço de nível superior realizado 
e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;
b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio 
da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação 
em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso ou docu-
mento oficial da OAB (por exemplo, carteira da OAB) que ateste a data de 
inscrição na oaB e atender ao disposto no subitem 12.11.3.3 deste edital; 
2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recur-
sos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até 
a data da expedição da declaração), a espécie do serviço de nível superior 
realizado e a descrição das atividades desenvolvidas;
c) para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de 
trabalho: será necessário o envio da imagem legível de três documentos: 
1 – diploma de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de 
conclusão do curso ou documento oficial da OAB (por exemplo, carteira da 
oaB) que ateste a data de inscrição na oaB e atender ao disposto no subi-
tem 12.11.3.3 deste edital; 2 – contrato de prestação de serviço/atividade 
entre as partes, ou seja, o candidato e o contratante; e 3 – declaração 
do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso), a 
espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades;
12.11.3.1 a declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem 
12.11.3 deste edital deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recur-
sos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a 
autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certi-
ficar também essa inexistência.
12.11.3.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome corresponden-
te, por exemplo, controle de divisão de Pessoas (cdP), a declaração de-
verá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas.
12.11.3.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, 
não serão consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo.
12.11.3.3 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente 
será considerada a experiência após a conclusão do curso superior.
12.11.4 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados nas alí-
neas f e G, o candidato deverá enviar imagem legível da capa da publica-
ção e da ficha catalográfica da publicação cadastrada no ISBN ou ISSN, que 
deverá conter o nome do candidato.
12.11.4.1 Publicações sem o nome do candidato deverão ser acompanha-
das de declaração do editor, emitida por seu dirigente, que informe a sua 
autoria exclusiva.
12.12 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será con-
siderado se traduzido para a língua Portuguesa por tradutor juramentado.
12.13 cada título será considerado uma única vez.
12.14 os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro 
de atribuição de Pontos para a avaliação de Títulos, bem como os que ex-
cederem o limite de pontos estipulados no subitem 12.2 deste edital serão 
desconsiderados.
12.15 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provi-
sório na avaliação de títulos deverá observar os procedimentos disciplina-
dos no respectivo edital de resultado provisório.
13 da Nota FiNaL e da cLassiFicaÇÃo FiNaL No coNcUrso
13.1 A nota final no concurso será a média aritmética das notas obtidas na 
prova escrita objetiva, nas provas escritas prático-discursivas, na prova de 
tribuna e na prova de sustentação oral, acrescida da pontuação obtida na 
avaliação de títulos.
13.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de 
desempate constantes do item 14 deste edital, os candidatos serão listados 
em ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes das 
notas finais no concurso.
13.3 os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com 
deficiência, se não forem eliminados no concurso e considerados pessoas 
com deficiência na avaliação biopsicossocial, serão publicados em lista à 
parte e figurarão também na lista de classificação geral.
13.4 os nomes dos candidatos que se autodeclararam negros se não elimi-
nados no concurso, serão publicados em lista à parte e figurarão também 
na lista de classificação geral.
13.5 os nomes dos candidatos que se declararam indígenas se não elimi-
nados no concurso, serão publicados em lista à parte e figurarão também 
na lista de classificação geral.
13.6 os nomes dos candidatos que se declararam quilombolas se não eli-
minados no concurso, serão publicados em lista à parte e figurarão tam-
bém na lista de classificação geral.
13.7 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segun-
da casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior 
se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
14 dos critÉrios de deseMPate
14.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o can-
didato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme o art. 27, parágrafo único, da lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 (Estatuto do idoso);
b) obtiver a maior nota na prova escrita objetiva (P1);
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c) obtiver a maior nota nas provas escritas prático-discursivas (P2 e P3);
d) tiver maior idade;
e) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de 
Processo Penal).
14.2 os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea “d” 
do subitem 14.1 deste edital serão convocados, antes do resultado final 
no concurso, para a apresentação da imagem legível da certidão de nasci-
mento para verificação do horário do nascimento para fins de desempate.
14.2.1 Para os candidatos convocados para apresentação da certidão de 
nascimento que não apresentarem a imagem legível da certidão de nas-
cimento, será considerada como hora de nascimento 23 horas 59 minutos 
e 59 segundos.
14.3 os candidatos a que se refere a alínea “e” do subitem 14.1 deste edi-
tal serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a entrega 
da documentação que comprovará o exercício da função de jurado.
14.3.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem 14.3 des-
te edital, serão aceitos certidões, declarações, atestados ou outros docu-
mentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos 
tribunais de justiça estaduais e regionais federais do país, relativos ao 
exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do cPP, alterado pela 
lei nº 11.689/2008.
15 das disPosiÇÕes FiNais
15.1 a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados.
15.2 Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetua-
dos os casos específicos previstos na legislação vigente para o atendimento 
especializado para a realização das provas.
15.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso pú-
blico publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e(ou) divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
dpe_pa_21_defensor.
15.3.1 caso ocorram problemas de ordem técnica e(ou) operacional nos 
links referentes ao concurso, causados pelo cebraspe, que comprometam 
as funcionalidades sistêmicas ou gerem a indisponibilidade de serviços, os 
prazos de acesso a esses links serão automaticamente prorrogados, no 
mínimo, pelo tempo que durar a indisponibilidade ou que ficar comprome-
tida a funcionalidade. a prorrogação poderá ser feita sem alteração das 
condições deste edital.
15.3.2 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser aces-
sadas por meio dos editais de resultados. Não serão fornecidas informações 
que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses editais.
15.4 o candidato poderá obter informações referentes ao concurso público 
na central de atendimento ao candidato do cebraspe, localizada na Uni-
versidade de Brasília (UnB) – campus Universitário darcy ribeiro, Sede do 
cebraspe – asa Norte, Brasília/df, por meio do telefone (61) 3448-0100, 
ou via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/con-
cursos/dpe_pa_21_defensor, ressalvado o disposto no subitem 15.6 deste 
edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.
15.5 o candidato que desejar relatar ao cebraspe fatos ocorridos durante 
a realização do concurso deverá fazê-lo junto à central de atendimento 
ao candidato do cebraspe, postando correspondência para a caixa Postal 
4488, cEP 70842-970, Brasília/df, ou enviando e-mail para o endereço 
eletrônico sac@cebraspe.org.br.
15.6 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais 
e horários de realização das provas. o candidato deverá observar rigo-
rosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do 
subitem 15.3 deste edital.
15.6.1 Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pesso-
ais de candidatos, em atenção ao disposto no art. 31 da lei nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011.
15.7 o candidato poderá protocolar requerimento relativo ao concurso, por 
meio de correspondência ou e-mail instruído com cópia do documento de 
identidade e do cPf. o requerimento poderá ser feito pessoalmente me-
diante preenchimento de formulário próprio, à disposição do candidato na 
central de atendimento ao candidato do cebraspe, no horário das 8 horas 
e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos, ininterruptamente, exceto sába-
dos, domingos e feriados, observado o subitem 15.5 deste edital.
15.8 o candidato que desejar corrigir o nome fornecido durante o processo 
de inscrição deverá entregar requerimento de solicitação de alteração de 
dados cadastrais das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos (exce-
to sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na central 
de atendimento ao candidato do cebraspe, localizada na Universidade de 
Brasília (UnB) – campus Universitário darcy ribeiro, Sede do cebraspe 
– asa Norte, Brasília/df, ou enviá-lo, via SEdEX ou carta registrada com 
aviso de recebimento, para a central de atendimento ao candidato do 
cebraspe – PGE/al (Solicitação de alteração de dados cadastrais) – caixa 
Postal 4488, cEP 70842-970, Brasília/df, ou via e-mail, para o endereço 
eletrônico sac@cebraspe.org.br, acompanhado de cópia dos documentos 
que contenham os dados corretos e cópia da sentença homologatória de 
retificação do registro civil.
15.8.1 o candidato que solicitar a alteração de nome, nos termos do subi-
tem 15.8 deste edital, terá o seu nome atualizado na base de dados do ce-
braspe para os eventos com inscrições abertas e para os futuros eventos.
15.9 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para 
seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta fabricada 
em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original. 
Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) bor-
racha durante a realização das provas.

15.10 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; cartei-
ras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; 
carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto).
15.10.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento; cPf; títulos eleitorais; carteira nacional de habilitação digi-
tal (modelo eletrônico) ou qualquer outro documento em formato digi-
tal; carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; 
documentos vencidos, documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) da-
nificados, cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, ou 
protocolo do documento de identidade.
15.11 o candidato que, por ocasião da realização das provas e da ava-
liação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, 
não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no 
subitem 15.10 deste edital, não poderá realizá-las e será automaticamente 
eliminado do concurso público.
15.12 caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de rea-
lização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, 
roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação documento (original 
ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência em órgão policial 
expedido, no máximo, 90 dias antes da data de realização das provas, 
ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreende 
coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. O documento de 
registro da ocorrência será retido pela equipe de aplicação.
15.12.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo 
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador.
15.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, 
o cebraspe poderá proceder à coleta de dado biométrico de todos os can-
didatos no dia de realização das provas.
15.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos 
predeterminados em edital ou em comunicado.
15.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para seu início.
15.15 o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de reali-
zação das provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
15.15.1 a inobservância do subitem 15.15 deste edital acarretará a não 
correção das provas e, consequentemente, a eliminação do candidato do 
concurso público.
15.16 o cebraspe manterá um marcador de tempo em cada sala de provas 
para fins de acompanhamento pelos candidatos.
15.17 o candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retor-
nar em hipótese alguma.
15.18 o candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o 
caderno de provas no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao horário 
determinado para o término das provas.
15.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala 
de provas.
15.20 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. o não 
comparecimento ao local de realização das provas nos dias e horários de-
terminados implicará a eliminação automática do candidato do concurso.
15.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comu-
nicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer ou-
tro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação, ressalvado o 
disposto no subitem 9.7 deste edital.
15.22 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização 
das provas, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gra-
vador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto 
e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material 
transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem 
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).
15.22.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que 
serão realizadas as provas, não será permitido o uso pelo candidato de 
quaisquer objetos relacionados no subitem 15.22 deste edital.
15.22.1.1 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de 
provas portando armas, à exceção dos casos previstos na lei federal nº 
10.826/2003, e suas alterações. o candidato que estiver armado e for 
amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da 
inscrição, conforme subitem 6.4.9.5 deste edital.
15.22.2 Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de 
provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos forneci-
da pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, telefone celular 
e qualquer outro equipamento eletrônico relacionado no subitem 15.22 
deste edital.
15.22.2.1 durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o 
seu telefone celular, assim como qualquer equipamento eletrônico, deve 
permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na embalagem 
porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas de-
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sativados e desligados, incluindo alarmes. o candidato será eliminado do 
concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico 
entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante 
a realização das provas.
15.22.2.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada 
pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o término das 
suas provas. a embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada 
fora do ambiente de provas.
15.22.3 o cebraspe recomenda que o candidato não leve nenhum dos 
objetos citados no subitem 15.22 deste edital no dia de realização das 
provas.
15.22.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos 
objetos supracitados.
15.22.5 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas nem por danos a eles causados.
15.23 No dia de realização das provas, o cebraspe poderá submeter os 
candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e ba-
nheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato 
está portando material não permitido.
15.24 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decor-
rência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização 
das provas:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das pro-
vas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, di-
cionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou 
que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais 
como os listados no subitem 15.22 deste edital;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais 
candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no compro-
vante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os permitidos;
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para 
a sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas 
ou o documento de textos definitivo;
i) descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas, na 
folha de respostas ou no documento de texto definitivo;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se 
indevidamente;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a pró-
pria aprovação ou a aprovação de terceiros em qualquer etapa do concurso 
público;
l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transpa-
rente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido defe-
rimento de atendimento especial, conforme previsto no subitem 6.4.9.5 
deste edital;
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame 
grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue;
r) não permitir a coleta de dado biométrico;
s) descumprir as medidas de proteção em razão da pandemia do novo 
coronavírus a serem oportunamente divulgadas.
15.25 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de apli-
cação de provas, o cebraspe tem a prerrogativa para entregar ao candida-
to prova/material substitutivo.
15.26 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presen-
tes, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de 
avaliação e de classificação.
15.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, esta-
tístico, visual, grafológico ou por investigação policial, que o candidato se 
utilizou de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automa-
ticamente eliminado do concurso público.
15.28 o descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas cons-
tituirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do candidato do con-
curso.
15.29 Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das me-
didas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas, em 
razão da pandemia do novo coronavírus.
15.30 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, con-
tados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
15.31 o candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu 
endereço perante o cebraspe enquanto estiver participando do concurso 
público, por meio de requerimento a ser enviado à central de atendimen-
to ao candidato do cebraspe, na forma dos subitens 15.7 ou 15.8 deste 
edital, conforme o caso, e perante a DPE/PA, após a homologação do re-
sultado final, desde que aprovado. São de exclusiva responsabilidade do 
candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais 
e de seu endereço.
15.32 as despesas relativas à participação em todas as fases do concurso 
e à apresentação para os exames da avaliação biopsicossocial dos candida-
tos que se declararem com deficiência e para os exames pré-admissionais 
correrão às expensas do próprio candidato.

15.33 as alterações de legislação com entrada em vigor até a data de pu-
blicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não contempla-
das nos objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital.
15.34 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de 
avaliação constantes do item 16 deste edital.
15.34.1 As jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores poderão 
ser consideradas para fins de elaboração de questões, desde que publica-
das até 30 dias antes da data de realização das provas.
15.35 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser 
feitas por meio de outro edital.
15.36 os casos omissos serão resolvidos pelo cebraspe e pela dPE/Pa.
16 dos oBJetos de aVaLiaÇÃo (HaBiLidades e coNHeciMeNtos)
16.1 HaBiLidades
16.1.1 as questões das provas poderão avaliar habilidades que vão além 
do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, 
análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de 
raciocínio.
16.2 coNHeciMeNtos
16.2.1 cada questão das provas poderá contemplar mais de um objeto de 
avaliação.
16.2.2 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos 
conforme descritos a seguir.
dirEiTo coNSTiTUcioNal: 1 constituição e constitucionalismo. 1.1 Te-
oria da constituição. 1.2 Supremacia da constituição. 1.3 Normas cons-
titucionais, regras e princípios. 1.4 Hermenêutica constitucional. 1.5 in-
terpretação, aplicação e concretização do direito constitucional. 2 Poder 
constituinte. 3 Princípios fundamentais. 4 direitos e garantias fundamen-
tais. 4.1 Teoria geral dos direitos fundamentais. 4.2 categorias e funções 
dos direitos fundamentais. 4.3 dimensões subjetiva e objetiva dos direitos 
fundamentais. 4.4 Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 4.5 Di-
reitos e deveres individuais e coletivos. 4.6 Habeas corpus, mandado de 
segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.7 direitos sociais. 4.8 
Nacionalidade. 4.9 direitos políticos. 4.10 Partidos políticos. 5 organização 
do Estado. 5.1 organização político-administrativa. 5.2 Estado federal Bra-
sileiro. 5.3 a União. 5.4 Estados federados. 5.5 Municípios. 5.6 o distrito 
federal. 5.7 intervenção federal. 5.8 intervenção dos estados nos muni-
cípios. 6 organização dos poderes no Estado. 6.1 Mecanismos de freios e 
contrapesos. 6.2 Poder legislativo. 6.3 Poder Executivo. 6.4 Poder Judici-
ário. 7 funções essenciais à Justiça. 7.1 Ministério Público. 7.2 advocacia 
Pública. 7.3 advocacia. 7.4 defensoria Pública. 8 controle da constitucio-
nalidade. 8.1 controle incidental ou concreto. 8.2 controle abstrato de 
constitucionalidade. 8.3 controle concreto e abstrato de constitucionalida-
de do direito municipal. 9 defesa do Estado e das instituições democráti-
cas. 10 Sistema Tributário Nacional. 10.1 Princípios gerais. 10.2 limitações 
do poder de tributar. 10.3 Normas constitucionais sobre impostos da União, 
dos Estados e dos municípios. 10.4 repartição das receitas tributárias. 11 
finanças públicas. 11.1 Normas gerais. 11.2 orçamentos. 12 ordem eco-
nômica e financeira. 12.1 Princípios gerais da atividade econômica. 12.2 
Política urbana, agrícola e fundiária e reforma agrária. 13 ordem social. 14 
lei complementar Estadual nº 54/2006 e suas alterações (dispõe sobre 
a reorganização da defensoria Pública do Estado do Pará e da carreira de 
seus membros e dá outras providências).
dirEiTo ciVil: 1 lei de introdução às Normas do direito Brasileiro. 1.1 Vi-
gência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis. 1.2 
aplicação das leis no tempo. 1.3 aplicação das leis no espaço. 2 Pessoas 
naturais. 2.1 conceito. 2.2 início da personalidade. 2.3 Personalidade. 2.4 
capacidade. 2.5 direitos da personalidade. 2.6 Nome civil. 2.7 Estado civil. 
2.8 domicílio. 2.9 ausência. 3 Pessoas jurídicas. 3.1 disposições Gerais. 
3.2 conceito e elementos caracterizadores. 3.3 constituição. 3.4 Extinção. 
3.5 capacidade e direitos da personalidade. 3.6 domicílio. 3.7 Sociedades 
de fato. 3.8 associações. 3.9 fundações. 3.10 Grupos despersonalizados. 
3.11 desconsideração da personalidade jurídica. 3.12 responsabilidade 
da pessoa jurídica e dos sócios. 4 Bens. 4.1 Diferentes classes. 4.2 Bens 
corpóreos e incorpóreos. 4.3 Bens no comércio e fora do comércio. 5 Fato 
jurídico. 6 Negócio jurídico. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Elementos. 6.3 
Representação. 6.4 Condição, termo e encargo. 6.5 Defeitos do negócio 
jurídico. 6.6 Existência, eficácia, validade, invalidade e nulidade do negó-
cio jurídico. 6.7 Simulação. 7 atos jurídicos lícitos e ilícitos. 8 Prescrição e 
decadência. 9 Prova do fato jurídico. 10 obrigações. 10.1 Elementos. 10.2 
Princípios. 10.3 Boa-fé. 10.4 obrigação complexa (a obrigação como um 
processo). 10.5 obrigações de dar. 10.6 obrigações de fazer e de não fa-
zer. 10.7 obrigações alternativas e facultativas. 10.8 obrigações divisíveis 
e indivisíveis. 10.9 obrigações solidárias. 10.10 obrigações civis e natu-
rais, de meio, de resultado e de garantia. 10.11 obrigações de execução 
instantânea, diferida e continuada. 10.12 obrigações puras e simples, con-
dicionais, a termo e modais. 10.13 obrigações líquidas e ilíquidas. 10.14 
Obrigações principais e acessórias. 10.15 Transmissão das obrigações. 
10.16 adimplemento e extinção das obrigações. 10.17 inadimplemento 
das obrigações. 11 contratos. 11.1 Princípios. 11.2 contratos em geral. 
11.3 disposições gerais. 11.4 interpretação. 11.5 Extinção. 11.6 Espécies 
de contratos regulados no Código Civil. 12 Atos unilaterais. 13 Títulos de 
crédito: disposições gerais, títulos ao portador, títulos à ordem e títulos no-
minativos. Títulos em espécie: letra de câmbio, nota promissória, duplicata 
de compra e venda mercantil e de prestação de serviços. cheque. 14 res-
ponsabilidade civil. 15 Preferências e privilégios creditórios. 16 Posse. 17 
direitos reais. 17.1 disposições gerais. 17.2 Propriedade. 17.3 Superfície. 
17.4 Servidões. 17.5 Usufruto. 17.6 Uso. 17.7 Habitação. 17.8 direito do 
promitente comprador. 18 direitos reais de garantia. 18.1 características. 
18.2 Princípios. 18.3 Penhor, hipoteca e anticrese. direito de laje. 19 direi-
to das sucessões. 19.1 Sucessão em geral. 19.2 Sucessão legítima. 19.3 
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Sucessão testamentária. 19.4 inventário e partilha. 20 direto de família. 
21 lei nº 6.766/1979 e suas alterações (Parcelamento do solo urbano). 
22 lei nº 6.015/1973 (registros Públicos). 22.1 Noções gerais, registros, 
presunção de fé pública, prioridade, especialidade, legalidade, continui-
dade, transcrição, inscrição e averbação. 22.2 Procedimento de dúvida. 
23 Lei nº 8.245/1991, e suas alterações (Locação de imóveis urbanos). 
23.1 disposições gerais, locação em geral, sublocações, aluguel, deveres 
do locador e do locatário, direito de preferência, benfeitorias, garantias 
locatícias, penalidades civis, nulidades, locação residencial, locação para 
temporada, locação não residencial. 24 O Direito de Empresa no Código 
civil. Empresa e empresário. ato empresarial. 25 Sociedade empresarial. 
Sociedade não personificada. Sociedade personificada. Sociedade simples. 
Sociedade em nome coletivo. Sociedade em comandita simples. Sociedade 
limitada. Sociedade cooperativa. Sociedades coligadas. registro das socie-
dades. Transformação, incorporação, fusão e liquidação. Estabelecimento. 
Nome empresarial. Prepostos. desconsideração da personalidade jurídica. 
26 Contratos bancários: conceito, características, classificação, espécies e 
interpretação. Juros remuneratórios e moratórios. Anatocismo. Aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Comércio 
eletrônico. 27 arrendamento mercantil: conceito, elementos do contrato, 
obrigações dos sujeitos, modalidades, revisão e cláusulas abusivas. 28 
Alienação fiduciária em garantia. 29 Direito autorais.
dirEiTo PENal: 1 fontes do direito penal; princípios aplicáveis ao direito 
penal. 2 aplicação da lei penal: princípios da legalidade e da anterioridade; 
a lei penal no tempo e no espaço; tempo e lugar do crime; lei penal ex-
cepcional, especial e temporária; territorialidade e extraterritorialidade da 
lei penal; pena cumprida no estrangeiro; eficácia da sentença estrangeira; 
contagem de prazo; frações não computáveis da pena; interpretação da lei 
penal; analogia; irretroatividade da lei penal; conflito aparente de normas 
penais. 3 Crime. 3.1 Classificação dos crimes; teorias do crime; o fato 
típico e seus elementos; relação de causalidade; superveniência de causa 
independente; relevância da omissão; crime consumado e tentado; pena 
da tentativa; desistência voluntária e arrependimento eficaz; arrependi-
mento posterior; crime impossível; crime doloso, culposo e preterdoloso; 
agravação pelo resultado; concurso de crimes; erro sobre elementos do 
tipo; descriminantes putativas; erro determinado por terceiro; erro sobre 
a pessoa; erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição); coação irre-
sistível e obediência hierárquica; ilicitude e causas de exclusão; excesso 
punível; culpabilidade: teorias, elementos e causas de exclusão. 4 im-
putabilidade penal. 5 concurso de pessoas. 6 Penas: espécies de penas; 
cominação das penas; aplicação da pena; suspensão condicional da pena; 
livramento condicional; efeitos da condenação; reabilitação; execução das 
penas em espécie e incidentes de execução. 7 Medidas de segurança; exe-
cução das medidas de segurança. 8 ação penal. 9 Punibilidade e causas 
de extinção. 10 crimes contra a pessoa. 11 crimes contra o patrimônio. 
12 crimes contra a propriedade imaterial. 13 crimes contra a organização 
do trabalho. 14 crimes contra o sentimento religioso e contra o respei-
to aos mortos. 15 crimes contra a dignidade sexual. 16 crimes contra 
a família. 17 crimes contra a incolumidade pública. 18 crimes contra a 
paz pública. 19 crimes contra a fé pública. 20 crimes contra a adminis-
tração pública. 21 lei nº 8.072/1990, e suas alterações (delitos hedion-
dos). 22 lei nº 11.343/2006, e suas alterações (lei antidrogas). 23 lei 
nº 13.869/2019 (abuso de autoridade). 24 lei nº 9.455/1997, e suas alte-
rações (crimes de tortura). 25 lei nº 10.826/2003, e suas alterações (Es-
tatuto do desarmamento). 26 lei nº 12.850/2013, e suas alterações (or-
ganização criminosa). 27 lei nº 9.613/1998, e suas alterações (lavagem 
de dinheiro). 28 Pacto de São José e decreto nº 678/1992 (convenção 
americana sobre direitos Humanos). 29 lei nº 9.503/1997, e suas altera-
ções (crimes de trânsito). 30 lei nº 11.340/2006, e suas alterações (lei 
Maria da Penha). 31 decreto-lei nº 3.688/1941, e suas alterações (contra-
venções penais). 32 lei nº 9.605/1998, e suas alterações (crimes contra 
o meio ambiente). 33 lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor). 34 lei 
nº 13.260/2016 (lei antiterrorismo). 35 crimes previstos no Estatuto do 
Idoso (Lei nº 10.741/2003, e suas alterações). 36 Crimes previstos no Có-
digo de defesa do consumidor (lei nº 8.078/1990, e suas alterações). 37 
crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (lei nº 7.716/1989 e 
suas alterações). 38 disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo 
civil). 2 Normas processuais civis. 3 Jurisdição. 4 ação. 4.1 conceito, natu-
reza, elementos e características. 4.2 Condições da ação. 4.3 Classificação. 
5 Pressupostos processuais. 6 Preclusão. 7 Sujeitos do processo. 7.1 capa-
cidade processual e postulatória. 7.2 Deveres das partes e procuradores. 
7.3 Procuradores. 7.4 Sucessão das partes e dos procuradores. 8 litiscon-
sórcio. 9 Intervenção de terceiros. 10 Poderes, deveres e responsabilidade 
do juiz. 11 Ministério Público. 12 advocacia Pública. 13 defensoria Pública. 
14 atos processuais. 14.1 forma dos atos. 14.2 Tempo e lugar. 14.3 Pra-
zos. 14.4 comunicação dos atos processuais. 14.5 Nulidades. 14.6 distri-
buição e registro. 14.7 Valor da causa. 15 Tutela provisória. 16 Processo de 
conhecimento e do cumprimento de sentença. 16.1 Procedimento comum. 
16.2 disposições gerais. 16.3 Petição inicial. 16.4 improcedência liminar do 
pedido. 16.5 audiência de conciliação ou de mediação. 16.6 contestação, 
reconvenção e revelia. 16.7 audiência de instrução e julgamento. 16.8 
Providências preliminares e de saneamento. 16.9 Julgamento conforme o 
estado do processo. 16.10 Provas. 16.11 Sentença e coisa julgada. 16.12 
cumprimento da sentença. 17 Procedimentos especiais. 18 Procedimentos 
de jurisdição voluntária. 19 Processos de execução. 20 Processos nos tri-
bunais e meios de impugnação decisões judiciais. 21 recursos. 21.1 Teoria 
geral dos recursos. 21.2 recursos em espécie. 22 livro complementar: 
disposições finais e transitórias. 23 Mandado de segurança. 24 Reclama-
ção constitucional. 25 Juizados especiais cíveis. 26 Juizados especiais de 
fazenda pública.

dirEiTo ProcESSUal PENal: 1 fontes do direito processual penal; prin-
cípios aplicáveis ao direito processual penal. 2 aplicação da lei processual 
no tempo, no espaço e em relação às pessoas; disposições preliminares 
do Código de Processo Penal. 3 Inquérito policial. 4 Processo, procedi-
mento e relação jurídica processual; elementos identificadores da relação 
processual; formas do procedimento; princípios gerais e informadores do 
processo; pretensão punitiva; tipos de processo penal; jurisdição. 5 ação 
penal. 6 ação civil. 7 competência. 8 Questões e processos incidentes. 9 
Provas. 10 lei nº 9.296/1996 (interceptação telefônica). 11 Juiz, Ministério 
Público, acusado e defensor; assistentes e auxiliares da justiça; atos de 
terceiros. 12 Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. 13 Citações 
e intimações. 14 Sentença e coisa julgada. 15 Processos em espécie: pro-
cesso comum; processos especiais; lei nº 8.038/1990, e suas alterações 
(normas procedimentais para os processos perante o Superior Tribunal de 
Justiça e o Supremo Tribunal federal). 16 lei nº 9.099/1995 e suas alte-
rações e lei nº 10.259/2001 e suas alterações (juizados especiais cíveis e 
criminais). 17 Prazos: características, princípios e contagem. 18 Nulidades. 
19 recursos. 20 Habeas corpus e seu processo. 21 lei nº 11.340/2016 e 
suas alterações (Maria da Penha). 22 relações jurisdicionais com autori-
dade estrangeira. 23 Disposições gerais do Código de Processo Penal. 24 
disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal.
dirEiTo dE EXEcUÇÃo PENal: 1 Natureza Jurídica da execução penal. 
Objetivo da execução penal. 2 Antecedentes históricos. Inserção constitu-
cional. Princípios e direitos fundamentais relativos ao direito de execução 
penal. Princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da humaniza-
ção da pena. Princípio da igualdade. Princípio da individualização da pena. 
Princípio da menor onerosidade da pena. Princípio da vulnerabilidade do 
preso. Princípio ressocializador. Princípio da complexidade. Princípio da le-
galidade. Princípio da normatividade. Princípio da normatividade anterior. 3 
Condenado e internado. Classificação. 4 Assistência. Assistência material. 
assistência à saúde. assistência jurídica. assistência educacional. assistên-
cia social. assistência religiosa. assistência ao egresso. 5 Trabalho. Traba-
lho interno. Trabalho externo. 6 deveres, direitos e disciplina previstos na 
lei de Execução Penal. faltas disciplinares. Sanções e recompensas. apli-
cação das sanções. Procedimento disciplinar. 7 Órgãos da execução penal, 
conselho Nacional de Política criminal e Penitenciária. Juízo da execução. 
Ministério Público. conselho Penitenciário. departamentos penitenciários. 
Patronato. conselho da comunidade. defensoria Pública. 8 Estabelecimen-
tos penais. Penitenciária. colônia agrícola, industrial ou similar. casa do 
albergado. Centro de observação. Hospital de custódia e tratamento psi-
quiátrico. cadeia pública. 9 Execução das penas em espécie. Penas priva-
tivas de liberdade. Regimes. Soma e unificação de penas. Progressão de 
regime. livramento condicional. autorizações de saída. detração e remição 
da pena. remoção do preso. Monitoração eletrônica. Penas restritivas de 
direitos. Prestação de serviços à comunidade. Limitação de fim de semana. 
interdição temporária de direitos. Suspensão condicional. Pena de multa. 
declaração de extinção da pena. 10 Execução das medidas de segurança. 
cessação da periculosidade. lei nº 10.216/2001 (dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental). Portaria interministerial nº 1/2014 
do MS/GM — institui a Política Nacional de atenção integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de liberdade no Sistema Prisional (PNaiSP) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria do MS/GM nº 94/2014 — institui 
o serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicá-
veis à pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 11 incidentes de execução. conversões. 
Excesso ou desvio. indulto e comutação de pena. 12 Processo da execução 
penal. Processo administrativo. Processo judicial: procedimento judicial. 
recursos. Habeas corpus. Princípio do devido processo legal no âmbito da 
execução penal. Princípio do juiz natural. Princípio do contraditório. Prin-
cípio da ampla defesa. Princípio do duplo grau. Princípio da proporciona-
lidade. Princípio da publicidade. Princípio da segurança jurídica. Princípio 
da presunção de inocência. Princípio da responsabilidade pessoal. Princípio 
do ativismo judicial. Princípio da razoável duração do processo. 13 regras 
Mínimas para o Tratamento do Preso da oNU. convenção contra a Tortura 
e outros Tratamentos ou Penas cruéis, desumanas ou degradantes. Pro-
tocolo facultativo à convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou 
Penas cruéis, desumanas ou degradantes. convenção americana de di-
reitos Humanos (Pacto de San José da costa rica) (decreto nº 678/1992). 
convenção interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. 14 resolução 
nº 14/1994, do conselho Nacional de Política criminal e Penitenciária (cNP-
cP) (regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil) e demais reso-
luções no cNPcP. resolução nº 113/2010, do conselho Nacional de Justiça 
(cNJ). Notas Técnicas da comissão Especializada em Execução Penal do 
colégio Nacional de defensores Públicos Gerais. 15 lei nº 11.671/2008, 
e suas alterações (dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em 
estabelecimentos penais federais de segurança máxima e dá outras provi-
dências.). 16 a defensoria Pública na execução penal. legitimação social. 
Tutela individual e coletiva dos presos realizada pela defensoria Pública.
criMiNoloGia: 1 criminologia. 1.1 conceito. 1.2 Métodos. 1.2.1 Empiris-
mo e interdisciplinaridade. 1.3 objetos da criminologia. 1.3.1 delito, delin-
quente, vítima, controle social. 2 funções da criminologia. 2.1 criminologia 
e política criminal. 2.2 Direito penal. 3 Modelos teóricos da criminologia. 
3.1 Teorias sociológicas. 3.2 Prevenção da infração penal no Estado demo-
crático de direito. 3.3 Prevenção primária. 3.4 Prevenção secundária. 3.5 
Prevenção terciária. 3.6 Modelos de reação ao crime.
dirEiTo adMiNiSTraTiVo: 1 introdução ao direito administrativo. 1.1 
origem e objeto do direito administrativo. 1.2 os diferentes critérios ado-
tados para a conceituação do direito administrativo. 1.3 fontes do direito 
administrativo. 1.4 Sistemas administrativos: sistema inglês, sistema fran-
cês e sistema adotado no Brasil. 2 administração pública. 2.1 adminis-
tração pública em sentido amplo e em sentido estrito. 2.2 administração 
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pública em sentido objetivo e em sentido subjetivo. 2.3 Princípios expres-
sos e implícitos da administração pública. 2.4 Órgão público: conceito e 
classificação. 2.5 Servidor: cargos e funções. 2.6 Atribuições. 2.7 Com-
petência administrativa: conceito e critérios de atribuição. 2.8 avocação e 
delegação de competência. 2.9 ausência de competência: agente de fato. 
3 regime jurídico-administrativo. 3.1 conceito. 3.2 Supremacia do interes-
se público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. 4 orga-
nização administrativa. 4.1 centralização, descentralização, concentração 
e desconcentração. 4.2 administração direta. 4.3 administração indireta. 
4.4 Serviços sociais autônomos; entidades de apoio; organizações sociais; 
organizações da sociedade civil de interesse público. 5 atos administrati-
vos. 6 Processo administrativo. 6.1 lei nº 9.784/1999, e suas alterações. 
6.2 disposições doutrinárias aplicáveis. 7 Poderes e deveres da adminis-
tração pública. 7.1 Poder regulamentar. 7.2 Poder hierárquico. 7.3 Poder 
disciplinar. 7.4 Poder de polícia. 7.5 Dever de agir. 7.6 Dever de eficiência. 
7.7 dever de probidade. 7.8 dever de prestação de contas. 7.9 abuso do 
poder. 8 Serviços públicos. 8.1 lei nº 8.987/1995 e suas alterações. 8.2 lei 
nº 11.079/2004 e suas alterações (parceria público-privada). 8.3 disposi-
ções doutrinárias. 9 intervenção do Estado na propriedade. 9.1 conceito. 
9.2 fundamento. 9.3 Modalidades. 10 licitações. 10.1 fundamentos cons-
titucionais. 10.2 disposições doutrinárias. 10.3 legislação pertinente. 11 
contratos administrativos. 11.1 disposições doutrinárias. 11.2 legislação 
pertinente. 12 controle da administração pública. 12.1 controle exercido 
pela administração pública. 12.2 controle legislativo. 12.3 controle judi-
cial. 13 agentes públicos. 13.1 legislação pertinente. 13.2 lei Estadual 
nº 5.810/1994 (dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públi-
cas do estado do Pará). 13.3 disposições constitucionais aplicáveis. 13.4 
disposições doutrinárias. 14 improbidade administrativa. 14.1 disposições 
doutrinárias. 14.2 legislação pertinente. 15 Bens públicos. 15.1 disposi-
ções doutrinárias. 15.2 legislação pertinente. 16 responsabilidade civil do 
Estado. 16.1 disposições doutrinárias.
dirEiTo PrEVidENciário: 1 Seguridade social. 1.1 organização e prin-
cípios. 2 custeio da seguridade social. 2.1 receitas, contribuições sociais, 
salário-de-contribuição. 3 regime geral de previdência social. 3.1 Segu-
rados e dependentes. 3.2 filiação e inscrição. 3.3 carência. 3.4 Espécies 
de benefícios e prestações, disposições gerais e específicas. 3.5 Salário-
de-benefício. 3.6 renda mensal inicial. 3.7 reajustamento e revisão. 3.8 
Prescrição e decadência. 3.9 Acumulação de benefícios. 3.10 Justificação. 
3.11 ações judiciais em matéria previdenciária. 3.12 acidente de trabalho. 
4 Regime próprio de previdência dos servidores públicos. 5 Contagem re-
cíproca de tempo de contribuição e compensação financeira. 6 Previdência 
complementar.
dirEiTo da criaNÇa E do adolEScENTE: 1 direitos da criança e do 
adolescente. 1.1 Antecedentes históricos. 1.2 Inserção constitucional. 1.3 
Princípio da prevenção especial. 1.4 direitos fundamentais da criança e do 
adolescente. 2 Política e organização do atendimento. 2.1 linhas de ação e 
da política de atendimento. 2.2 linhas de ação e diretrizes. 2.3 Municipali-
zação e descentralização. 2.4 Participação da cidadania e conselhos dos di-
reitos. 2.5 Entidades e programas de atendimento. 3 conselho Tutelar. 3.1 
disposições gerais. 3.2 atribuições. 3.3 competência. 3.4 Escolha dos con-
selheiros e impedimentos. 4 Medidas de proteção. 4.1 disposições gerais. 
4.2 Medidas específicas de proteção. 4.3 Colocação em família substituta. 
5 Medidas pertinentes aos pais ou responsável. 6 direito à convivência fa-
miliar. 6.1 família natural e família substituta. 6.2 Guarda. 6.3 Tutela. 6.4 
adoção. 6.5 Perda ou suspensão do poder familiar. 6.6 colocação em fa-
mília substituta. 7 Prática do ato infracional. 7.1 a questão socioeducativa. 
7.2 conceito e tempo do ato infracional. 7.3 inimputabilidade. 7.4 direitos 
individuais. 7.5 Garantias processuais. 7.6 Medidas socioeducativas. 7.7 
SiNaSE (lei nº 12.594/2012). 7.8 remissão. 8 acesso à Justiça. 8.1 a 
Justiça da infância e da juventude. 8.2 Princípios gerais. 8.3 competên-
cia. 8.4 Serviços auxiliares. 9 Procedimentos. 9.1 disposições gerais. 9.2 
Perda e suspensão do poder familiar. 9.3 destituição da tutela. 9.4 colo-
cação em família substituta. 9.5 apuração de ato infracional atribuído ao 
adolescente. 9.6 apuração de irregularidade em entidade de atendimento. 
9.7 apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança 
e ao adolescente. 10 recursos. 11 Ministério Público. 12 o advogado. 13 
Proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos das crianças 
e dos adolescentes. 14 crimes e infrações administrativas.
dirEiTo TriBUTário: 1 Sistema Tributário Nacional. 1.1 limitações do 
poder de tributar. 1.2 Princípios do direito tributário. 1.3 repartição das re-
ceitas tributárias. 2 Tributo. 2.1 conceito. 2.2 Natureza jurídica. 2.3 Espé-
cies. 2.4 imposto. 2.5 Taxa. 2.6 contribuição de melhoria. 2.7 Empréstimo 
compulsório. 2.8 Contribuições. 3 Competência tributária. 3.1 Classifica-
ção. 3.2 Exercício da competência tributária. 3.3 capacidade tributária ati-
va. 3.4 imunidade tributária. 3.5 distinção entre imunidade, isenção e não 
incidência. 3.6 imunidades em espécie. 4 fontes do direito tributário. 4.1 
constituição federal. 4.2 leis complementares. 4.3 leis ordinárias e atos 
equivalentes. 4.4 Tratados internacionais. 4.5 atos do poder executivo fe-
deral com força de lei material. 4.6 atos exclusivos do poder legislativo. 4.7 
convênios. 4.8 decretos regulamentares. 4.9 Normas complementares. 5 
Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. 6 
Obrigação tributária. 6.1 Definição e natureza jurídica. 6.2 Obrigação prin-
cipal e acessória. 6.3 Fato gerador. 6.4 Sujeito ativo. 6.5 Sujeito passivo. 
6.6 Solidariedade. 6.7 capacidade tributária. 6.8 domicílio tributário. 6.9 
responsabilidade tributária. 6.10 responsabilidade dos sucessores. 6.11 
responsabilidade de terceiros. 6.12 responsabilidade por infrações. 7 cré-
dito tributário. 7.1 constituição de crédito tributário. 7.2 lançamento. 7.3 
Modalidades de lançamento. 7.4 Suspensão do crédito tributário. 7.5 Ex-
tinção do crédito tributário. 7.6 Exclusão de crédito tributário. 7.7 Garan-
tias e privilégios do crédito tributário. 8 administração tributária. 8.1 fis-
calização. 8.2 dívida ativa. 8.3 certidões negativas. 9 impostos da União. 

9.1 imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. 9.2 imposto 
sobre a exportação de produtos estrangeiros. 9.3 imposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza. 9.4 imposto sobre produtos industrializa-
dos. 9.5 imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas 
a títulos e valores mobiliários. 9.6 imposto sobre a propriedade territorial 
rural. 9.7 imposto sobre grandes fortunas. 10 impostos dos estados e do 
distrito federal. 10.1 imposto sobre transmissão causa mortis e doação 
de quaisquer bens ou direitos. 10.2 imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações 
e as prestações se iniciem no exterior. 10.3 imposto sobre propriedade de 
veículos automotores. 11 impostos dos municípios. 11.1 imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana. 11.2 imposto sobre transmis-
são inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 11.3 imposto 
sobre serviços de qualquer natureza. 12 Processo administrativo tributário. 
12.1 Princípios básicos. 12.2 acepções e espécies. 12.3 determinação e 
exigência do crédito tributário. 12.4 Representação fiscal para fins penais. 
12.5 delegacias da receita federal de Julgamento. 12.6 conselhos de con-
tribuintes. 12.7 câmara Superior de recursos fiscais. 13 Processo judicial 
tributário. 13.1 Ação de execução fiscal 13.2 Lei nº 6.830/1980 e suas 
alterações (Execução Fiscal). 13.3 Ação cautelar fiscal. 13.4 Ação decla-
ratória da inexistência de relação jurídico-tributária. 13.5 Ação anulatória 
de débito fiscal. 13.6 Mandado de segurança. 13.7 Ação de repetição de 
indébito. 13.8 ação de consignação em pagamento. 13.9 ações de contro-
le de constitucionalidade. 13.10 ação civil pública. 14 lei complementar 
nº 123/2006 e suas alterações (Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte). 15 ilícito tributário. 15.1 ilícito administrativo 
tributário. 15.2 ilícito penal tributário. 15.3 crimes contra a ordem tributá-
ria. 15.4 lei nº 8.137/1990 e suas alterações.
dirEiTo aGrário: 1 direito agrário e política rural. 1.1 Teoria geral do 
direito agrário. 1.2 Formação histórica do direito agrário no Brasil. 1.3 
Histórico e situação da propriedade territorial rural no Brasil. 1.4 Política 
agrária, política agrícola e política fundiária. 1.5 direito de propriedade e 
função social da propriedade. 1.6 atividade agrária e agrariedade. 1.7 ati-
vidade extrativa. 1.8 Produção agrária e proteção ambiental. 1.9 Módulo 
rural e módulo fiscal. 2 Lei nº 4.504/1964 e alterações (Estatuto da Terra). 
2.1 Normas gerais de direito agrário. 2.2 legislação e doutrina agrárias. 
3 Programa Nacional de reforma agrária. 3.1 lei nº 8.629/1993 e altera-
ções. 3.2 Terras devolutas. 3.2.1 Terras devolutas e terras públicas. 3.2.2 
destinação das terras devolutas. 3.2.3 Terras devolutas e o poder público. 
3.2.4 Identificação das terras devolutas. 3.3 Execução e administração da 
reforma agrária. 3.4 Desapropriação de terras para fins de reforma agrá-
ria. 3.4.1 leis complementares nº 76/1993 e 88/1996. 3.4.2 ação discri-
minatória. 3.4.3 Posse agrária. 3.4.4 Ações possessórias. 3.4.5 Espécies 
de desapropriação. 3.4.6 fases da desapropriação. 3.4.7 indenização. 3.5 
Parcelamento e loteamento rural. 3.6 registros públicos. 3.7 Títulos da 
dívida agrária. 4 Bens públicos dominiais: alienação e concessão de terras 
públicas. 5 regularização dominial de terras rurais e de sua ocupação. 
5.1 discriminação administrativa e judicial de terras. 5.2 arrecadação de 
imóvel abandonado. 5.3 Legitimação de posse. 5.3.1 Regularização fun-
diária rural. 5.3.2 regularização fundiária urbana. 5.3.3 regularização de 
ocupações em área da união no âmbito da amazônia legal. 5.4 Usucapião 
especial. 6 Aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoas físicas 
ou jurídicas estrangeiras e na faixa de fronteira. 7 Colonização oficial e par-
ticular. 7.1 Empresa rural. 7.1.1 Latifúndio. 7.1.2 Minifúndio. 7.2 Módulo e 
fração mínima de parcelamento. 7.3 indivisibilidade. 8 Sistema nacional de 
crédito rural. 8.1 Títulos de crédito rural. 9 organização da vida rural. 9.1 
associativismo, cooperativismo e sindicalismo rural. 9.2 Política nacional 
de cooperativismo. 10 Terras indígenas. 10.1 regime das terras tradicio-
nalmente ocupadas por índios. 10.2 demarcação das terras das comuni-
dades indígenas. 11 Imóvel rural: conceito e classificação. 12 Usucapião 
constitucional rural (art. 191 da constituição federal e lei nº 6.969/1981 e 
alterações). 13 imposto territorial rural. 14 contratos agrários. 15 Justiça 
agrária. 16 Conflitos agrários. 17 Ações possessórias coletivas agrárias 
no Código de Processo Civil e atuação da Defensoria Pública. 18 Trabalho 
rural. 18.1 Enquadramento sindical. 18.2 Previdência rural. 19 legislação 
federal: lei nº 601/1850; decreto nº 1.318/1854.
dirEiTo aMBiENTal E UrBaNÍSTico: 1 direito ambiental constitucional. 
1.1 Meio ambiente como direito fundamental. 1.2 Princípios estruturantes 
do estado de direito ambiental. 1.3 competências ambientais legislativa e 
material. 1.4 deveres ambientais. 1.5 instrumentos jurisdicionais. 1.5.1 
ação civil pública, ação penal pública, mandado de segurança individu-
al e coletivo, ação popular, mandado de injunção ambiental. 1.6 função 
ambiental pública e privada. 1.7 função social da propriedade. direito à 
moradia. 1.8 art. 225 da constituição federal de 1988. 2 conceito de meio 
ambiente e seus aspectos. 2.1 Meio ambiente natural, artificial, cultural e 
do trabalho. 2.2 conceito de recursos naturais e meio ambiente como bens 
ambientais. 2.3 conceito de biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 
2.4 Significado de direitos culturais. 3 Princípios de direito ambiental. 3.1 
Prevenção, precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador, cooperação, 
informação, participação, equidade intergeracional. 3.2 Princípios da tutela 
do patrimônio cultural. 3.2.1 cooperação, solidariedade, participação e in-
formação, preservação do sítio e proteção do entorno, uso compatível com 
a natureza do bem, pró-monumento, valorização sustentável. 4 Política 
Nacional de Meio ambiente. 4.1 objetivos. 4.2 instrumentos de proteção 
(técnicos e econômicos). 4.3 SiSNaMa: estrutura e funcionamento. 4.4 lei 
nº 6.938/1981 e suas alterações. 4.5 decreto nº 99.274/1990 e suas alte-
rações. 4.6 Resolução do CONAMA nº 1 e suas alterações (relatório de im-
pacto ambiental – Eia-riMa). 4.7 resolução do coNaMa nº 237 (licencia-
mento ambiental). 4.8 resolução do coNaMa nº 378 (empreendimentos 
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potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional). 5 
recursos hídricos. 5.1 lei nº 9.433/1997 e suas alterações (instrumentos 
de gestão). 5.2 resolução do cNrH nº 16/2001 e suas alterações. 5.3 
Sistema Nacional de Gerenciamento de recursos Hídricos (SiNGrEH). 6 
Recursos florestais. 6.1 Lei nº 12.651/2012 e suas alterações. 6.2 Resolu-
ções do coNaMa nº 302/2002 e 303/2002. 6.3 lei nº 11.284/2006 e suas 
alterações (gestão de florestas públicas). 6.3.1 Significado de gestão e de 
concessão florestal. 7 Espaços territoriais especialmente protegidos. 7.1 
áreas de preservação permanente e reserva legal. 7.2 lei nº 9.985/2000 
e suas alterações (SNUc). 7.2.1 Tipos de unidades, objetivos e catego-
rias. 8 Política urbana. Princípios do direito urbanístico.  8.1 diretrizes, 
instrumentos e competência. 8.2 artigos 182, 183 e 225 da constituição 
federal. 8.3 lei nº 10.257/2001 e suas alterações. 8.4 concessão de uso 
especial para fins de moradia (Medida Provisória nº 2.220/2001). 8.5 Di-
reito à moradia digna. Segurança na posse. 9 lei nº 6.766/1979. 10 lei 
Estadual nº 16.050/2014. 10.1 regiões metropolitanas. 10.2 Estatuto das 
Metrópoles. Lei nº 13.089/2015. 11 Histórico de terras no Brasil. Lei de 
Terras (lei nº 601/1850). 12 regularização fundiária Urbana – rEUrB. 
12.1 regularização fundiária urbana de interesse social e de interesse es-
pecífico. 12.2 A Lei nº 13.465/2017. 13 Tutela coletiva do direito ao sane-
amento básico. 13.1 conceito de saneamento básico. 13.2 Saneamento 
básico como direito fundamental. 13.3 Política Nacional de Saneamento 
Básico (lei nº 11.445/2007 e lei nº 14.026/2020; decreto nº 7.217/2010 
e decreto nº 10.203/2020). 14 Tutela coletiva do direito ao transporte pú-
blico e à mobilidade urbana (lei nº 12.587/2012 e lei nº 8987/1995). 14.1 
o direito ao transporte público como expressão do direito à cidade. 14.2 
Transporte público e acessibilidade. 15 Proteção jurídica contra despejos 
forçados (resolução nº 10/2018 cNdH e comentário Geral nº 07 comitê 
dESc) 16 Política Nacional para a População em Situação de rua (decreto 
nº 7.053/2009). Resolução nº 40/2010 CNDH. Modelo housing first (mora-
dia primeiro) 17 responsabilidades. 17.1 Efeito, impacto e dano ambiental. 
17.2 Poluição. 17.3 responsabilidade administrativa, civil e penal. 17.4 
Tutela processual. STf, STJ e tribunais de justiça estaduais. 17.5 Papel do 
Ministério Público na defesa do meio ambiente. 17.6 crimes ambientais: 
espécies e sanções penais previstas. 17.7 lei nº 9.605/1998 e suas altera-
ções. 17.8 decreto nº 6.514/2008 e suas alterações.
dirEiToS HUMaNoS: 1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 conceito, 
terminologia, estrutura normativa, fundamentação. 1.2 Teoria crítica dos 
direitos humanos. 2 Afirmação histórica dos direitos humanos. 2.1 Origem, 
sentido e evolução histórica dos direitos humanos. 3 Fundamentos filosófi-
cos dos direitos humanos 4 Globalização e direitos humanos. 5 a proteção 
internacional dos direitos humanos. 5.1 características dos direitos huma-
nos no direito internacional. 6 interpretação e aplicação dos tratados inter-
nacionais de proteção aos direitos humanos. 7 as três vertentes da prote-
ção internacional da pessoa humana. 7.1 direitos humanos, direito huma-
nitário e direito dos refugiados. 8 a interligação entre o direito internacio-
nal e o direito interno na proteção dos direitos humanos. 9 direitos huma-
nos e a responsabilidade do Estado. 10 direitos humanos na constituição 
federal. 10.1 Mecanismos de proteção aos direitos humanos na constitui-
ção da república do Brasil. 10.2 federalização de crimes contra os direitos 
humanos. 10.3 Remédios constitucionais. 11 Documento históricos brasi-
leiros. 12 a constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos 
humanos. 13 institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. 14 
a incorporação dos tratados internacionais de proteção de direitos huma-
nos ao direito brasileiro. 14.1 a posição hierárquica dos tratados interna-
cionais de direitos humanos em face da constituição da república do Bra-
sil. 15 Reflexos do direito internacional dos direitos humanos no direito 
brasileiro. 16 Política nacional de direitos humanos. 17 Programas nacio-
nais de direitos humanos. 17.1 Programa Nacional de direitos Humanos i, 
II e III. 17.2 Comissão Nacional da Verdade: histórico, atribuições, legisla-
ção, audiências públicas e relatórios. 18 Sistema internacional de proteção 
dos direitos humanos. 19 Universalismo, relativismo cultural e hermenêu-
tica diatópica. 20 Sistema da Liga das Nações. 21 Organização Internacio-
nal do Trabalho (oiT). 22 instrumentos internacionais de direitos huma-
nos. 23 limites dos direitos humanos na ordem internacional. 24 Mecanis-
mos de proteção contra as violações de direitos humanos. 25 responsabi-
lidade internacional em matéria de direitos humanos. 26 regra do esgota-
mento dos recursos internos na proteção dos direitos humanos. 27 Meca-
nismo unilateral e mecanismo institucional ou coletivo. 28 Sistema interna-
cional de proteção e promoção dos direitos humanos: organização das 
Nações Unidas (oNU). assembleia Geral. conselho de Segurança. conse-
lho Econômico Social. conselho de direitos Humanos. 28.1 Sistemas con-
vencional e extraconvencional da oNU. 28.2 Órgãos convencionais e extra-
convencionais. 28.3 Exame periódico universal. 29 Núcleo de direito inter-
nacional dos direitos humanos. 29.1 carta das Nações Unidas. 29.2 decla-
ração Universal de direitos Humanos. 29.3 Pacto internacional de direitos 
civis e Políticos (PidcP) 29.4 Protocolo facultativo ao Pacto internacional 
dos direitos civis e Políticos. 29.5 Segundo Protocolo facultativo ao Pacto 
internacional dos direitos civis e Políticos visando à abolição da pena de 
morte. 29.6 Pacto internacional dos direitos Econômicos, Sociais e cultu-
rais (PidESc). 29.7 Protocolo facultativo ao Pacto internacional de direitos 
Econômicos, Sociais. 29.8 convenção para a Prevenção e Punição ao crime 
de Genocídio. 29.9 convenção relativa ao Estatuto dos refugiados. 29.10 
Protocolo sobre o Estatuto dos refugiados. 29.11 convenção sobre a elimi-
nação de todas as formas de discriminação racial. 29.12 convenção sobre 
a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. 29.13 
Protocolo facultativo à convenção sobre a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra a mulher. 29.14 convenção contra a tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 29.15 Protocolo 
facultativo à convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes. 29.16 convenção sobre os direitos da 
criança. 29.17 Protocolos opcionais à convenção dos direitos da criança. 

29.18 Estatuto de roma sobre Tribunal Penal internacional. 29.19 conven-
ção sobre os direitos da pessoa com deficiência. 29.20 Protocolo facultativo 
à convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. 29.21 Convenção 
internacional sobre a Proteção dos direitos de Todos os Trabalhadores Mi-
grantes e dos Membros das suas famílias. 29.22 convenção internacional 
para a Proteção de Todas as Pessoas contra o desaparecimento forçado. 
29.23 convenção relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e 
natural (declaração de Estocolmo). 29.24 declaração das Nações Unidas 
sobre os direitos dos povos indígenas. 29.25 convenção sobre a diversida-
de biológica. 30 Sistema regional africano de direitos humanos. 31 Sistema 
europeu de direitos humanos. 31.1 Teoria da margem de apreciação nacio-
nal. 32 Sistema regional interamericano de Proteção aos direitos Huma-
nos. organização dos Estados americanos (oEa): declarações, tratados, 
resoluções, relatórios, informes, pareceres, jurisprudência (contenciosa e 
consultiva da corte interamericana de direitos Humanos), normas de or-
ganização e funcionamento dos órgãos de supervisão, fiscalização e con-
trole. 32.1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos: relatórios de 
casos, medidas cautelares, relatórios anuais e relataria para a liberdade de 
expressão. 32.2 corte interamericana de direitos Humanos. 32.3 Teoria da 
quarta instância. 32.4 declaração americana dos direitos e deveres do 
Homem. 32.5 convenção americana sobre direitos Humanos. 32.6 Proto-
colo adicional à convenção americana sobre direitos Humanos em matéria 
de direitos econômicos, sociais e culturais (Protocolo de San Salvador). 
32.7 convenção interamericana para prevenir e punir a tortura. 32.8 Pro-
tocolo à convenção americana sobre direitos humanos relativo à abolição 
da pena de morte. 32.9 convenção interamericana para prevenir, punir e 
erradicar a violência contra mulher. 32.10 convenção interamericana sobre 
o desaparecimento forçado de pessoas. 32.11 convenção interamericana 
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas 
portadoras de deficiência. 32.12 Proteção dos direitos humanos no Merco-
sul. 33 responsabilidade internacional dos estados por violações de direi-
tos sociais, econômicos e culturais. 34 Mecanismos coletivos e afirmação 
do indivíduo como sujeito de direito internacional. 35 implementação das 
decisões de responsabilização internacional do Estado por violação de di-
reitos humanos. 35.1 controle de convencionalidade. 35.2 Execução de 
decisões oriundas de tribunais internacionais de direitos humanos no Bra-
sil. 36 Direito internacional dos direitos humanos: fontes, classificação, 
princípios, características e gerações de direitos humanos. 36.1 Normas de 
interpretação dos tratados de direitos humanos. 36.2 Resolução de confli-
tos ante a colisão de direitos humanos. 36.3 responsabilidade internacio-
nal por violação dos direitos humanos: tratados internacionais de direitos 
humanos e as obrigações assumidas pelo Brasil, formas de reparação e 
sanções coletivas e unilaterais. 36.4 Vigência e eficácia das normas do di-
reito internacional dos direitos humanos. 36.5 Possibilidades de aposição 
de reservas e de oferecer denúncia relativas aos tratados internacionais de 
direitos humanos. 37 direitos humanos e acesso à justiça: o dever dos 
Estados de promover o acesso à justiça, regras de desenvolvimentos no 
âmbito da organização dos Estados americanos relacionados à defensoria 
Pública. 38 direitos Humanos em espécie e grupos vulneráveis. 38.1 direi-
tos humanos das minorias e de vítimas de injustiças históricas: mulher, 
negro, criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pessoas em 
situação de rua, povos indígenas, lGBTQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, tra-
vestis, transexuais e transgêneros), quilombolas, sem-teto, sem-terra, 
imigrantes e refugiados. 39 direito humano à propriedade na convenção 
americana de direitos Humanos, convenção nº 169 da organização inter-
nacional do Trabalho (oiT) e jurisprudência da corte interamericana de 
direitos Humanos.
dirEiToS difUSoS E colETiVoS: 1 Teoria constitucional dos direitos di-
fusos e coletivos. 1.1 interesse público e privado. 1.2 interesse público 
primário e secundário. 1.3 interesses difusos, coletivos e individual homo-
gêneos. 1.4 a defesa judicial dos interesses transindividuais. 2 ação civil 
pública. 3 Inquérito civil público: natureza, objeto, finalidade, instauração, 
procedimento, produção de provas, transação e arquivamento. 3.1 Termo 
de ajuste de conduta. 3.2 Metodologia e mecanismo de investigação. 4 
defesa das pessoas idosas. 5 improbidade administrativa. 6 Proteção ao 
meio ambiente. 7 Proteção aos patrimônios cultural, público e social. 8 
Defesa das pessoas com deficiência. 9 Defesa da ordem urbanística. 10 
a tutela em juízo dos interesses individuais homogêneos, difusos e coleti-
vos. 10.1 competência. 10.2 Ônus da prova. 10.3 legitimidade ordinária 
e extraordinária. 10.4 legitimidade ativa e passiva. 10.5 legitimidade ati-
va da Defensoria Pública. 10.6 Litisconsórcio e assistência. 10.7 Conexão, 
continência e litispendência. 10.8 liminares e recursos. 10.9 Multas. 10.10 
fundo para reconstituição do bem lesado: fundos federais, fundos estadu-
ais, receitas do fundo, finalidades do fundo, reparação das lesões indivi-
duais. 10.11 Sentença. 10.12 desistência e renúncia do recurso. 10.12.1 
Efeitos. 10.13 coisa julgada na ação coletiva. 10.14 responsabilidade por 
custas, honorários advocatícios e demais encargos de sucumbência. 10.15 
liquidação e execução da sentença. 10.16 legitimados para a liquidação. 
10.17 Escolha do foro pelo lesado individual. 10.18 responsabilidade e 
culpa. 10.19 Prescrição e decadência. 11 Execução de ações coletivas. 
12 lei nº 4.717/1965 e suas alterações (lei da ação Popular). 13 leis 
nº 8.080/1990 e suas alterações, nº 8.142/1990, nº 8.212/1991 e suas 
alterações, nº 8.213/1991 e suas alterações e nº 8.742/1993 e suas al-
terações e decreto nº 7.508/2011 (Tutela do direito à saúde). 14 Tutela 
coletiva do direito à educação. 14.1 lei nº 9.394/1996 e suas alterações 
(lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional). 14.2 regulamentação e 
controle do fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino funda-
mental e de Valorização do Magistério (fUNdEf). 15 idosos. 15.1 direitos 
fundamentais. 15.2 integração e participação social. 15.3 atendimento 
preferencial. 15.4 acessibilidade e mobilidade urbana. 15.5 conselhos. 
15.6 Medidas protetivas e direitos coletivos. 16 Pessoas com deficiência. 
16.1 Convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiên-
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cia. 16.2 Acessibilidade. 16.3 Conselho das pessoas com deficiência. 16.4 
direitos coletivos. 17 Habitação e urbanismo. 17.1 Princípios e objetivos 
da política urbana. 17.2 Estatuto da cidade. 17.3 função social da proprie-
dade e da posse. 17.4 Programas habitacionais de moradia. 17.5 Conflitos 
coletivos pela posse da terra rural e urbana. 18 Proteção coletiva dos di-
reitos das crianças e dos adolescentes. 19 População em situação de rua. 
20 Saúde mental. 20.1 internação psiquiátrica. 20.2 direitos das pessoas 
com transtorno mental. 20.3 reforma Psiquiátrica. 20.4 rede de atenção 
psicossocial. 21 direito agrário. 21.1 Teoria geral do direito agrário: concei-
to e princípios. 21.2 Imóvel rural. 21.2.1 Conceito e classificação — Cons-
tituição da república e lei nº 4.504/1964 e suas alterações (Estatuto da 
Terra). 21.2.2 Lei nº 6.015/1973 e suas alterações (Capítulo V ― Registro 
de Imóveis). 21.3 Reforma agrária (Lei nº 8.629I1993 e suas alterações). 
21.4 Processo de desapropriação de terras para fins de reforma agrária 
(leis complementares nº 76/1993 e suas alterações e nº 88/1996). 21.5 
Usucapião constitucional rural (art. 191 da constituição da república e lei 
nº 6.969/1981 e suas alterações).
dirEiTo do coNSUMidor: 1 direito do consumidor. 1.1 Natureza e fonte 
de suas regras. 1.2 Características e princípios do Código de Defesa do 
consumidor. 1.3 integrantes e objeto da relação de consumo. 1.4 Política 
nacional de relações de consumo. 1.4.1 objetivos e princípios. 1.5 direitos 
básicos do consumidor. 1.6 Qualidade de produtos e serviços, prevenção 
e reparação de danos. 1.6.1 Proteção à saúde e segurança. 1.6.2 respon-
sabilidade pelo fato do produto e do serviço. 1.6.3 responsabilidade por 
vício do produto e do serviço. 1.6.4 decadência e prescrição. 1.6.5 descon-
sideração da personalidade jurídica. 1.7 Práticas comerciais. 1.7.1 oferta 
e efeito vinculante da oferta publicitária. 1.7.2 Publicidade. 1.7.3 Práticas 
abusivas. 1.7.4 cobrança de dívidas. 1.7.5 Bancos de dados e cadastros 
de consumidores. 1.8 Proteção contratual. 1.8.1 Princípios dos contratos 
de consumo. 1.8.2 cláusulas abusivas. 1.8.3 contratos de adesão. 1.9 
Sanções administrativas. 2 infrações penais. 2.1 as relações de consumo 
com bem jurídico penal. 2.2 Sujeitos ativo e passivo dos crimes contra 
as relações de consumo. 2.3 Código penal e proteção ao consumidor. 2.4 
resultado nas infrações penais de consumo e crimes de perigo. 2.5 res-
ponsabilidade penal da pessoa jurídica. 2.6 Tipos penais. 2.6.1 omissão de 
informação a consumidores. 2.6.2 omissão de comunicação da nocividade 
de produtos. 2.6.3 Execução de serviço de alto grau de periculosidade. 
2.6.4 oferta não publicitária enganosa. 2.6.5 Publicidade enganosa ou 
abusiva. 2.6.6 indução a comportamento prejudicial ou perigoso. 2.6.7 
Publicidade sem base fática, técnica ou científica. 2.6.8 Troca de peças 
usadas sem autorização. 2.6.9 cobrança abusiva de dívidas. 2.6.10 im-
pedimento de acesso a cadastros e banco de dados. 2.6.11 omissão de 
correção de informações em bancos de dados e cadastros. 2.6.12 omissão 
de entrega do termo de garantia. 2.7 Individualização e fixação judicial da 
pena. 2.8 Valor da fiança. 2.9 Assistência. 2.10 Ação penal subsidiária. 3 
defesa do consumidor em juízo. 3.1 interesses ou direitos difusos, coleti-
vos e individuais homogêneos. 3.2 legitimidade ativa para a propositura de 
ações coletivas. 3.3 ações coletivas para a defesa de interesses individuais 
homogêneos. 3.4 ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e 
serviços. 3.5 coisa julgada. 4 Sistema nacional de defesa do consumidor. 
4.1 Ministério Público e defensoria Pública. 4.2 delegacia do consumidor. 
4.3 ProcoN. 4.4 associações civis de defesa do consumidor. 4.5 instituto 
Brasileiro de Política e direito do consumidor. 4.6 instituto brasileiro de 
defesa do consumidor. 4.7 departamento de proteção e defesa do consu-
midor. 4.8 Sistema nacional de informações de defesa do consumidor. 4.9 
Conflito de atribuições entre PROCON e outros órgãos de defesa do consu-
midor. 5 convenção coletiva de consumo.
PriNcÍPioS iNSTiTUcioNaiS E lEGiSlaÇÃo da dEfENSoria PÚBlica: 
1 A evolução histórica da prestação da assistência jurídica. 2 Assistência 
judiciária, assistência jurídica e defensoria Pública nas constituições bra-
sileiras. 3 defensoria Pública na constituição federal e na constituição 
Estadual. 4 Estatuto constitucional da defensoria Pública. diferenças e se-
melhanças em relação ao estatuto constitucional das demais carreiras do 
sistema de justiça. Princípios institucionais da defensoria Pública: unida-
de, indivisibilidade, independência funcional. funções típicas e atípicas da 
defensoria Pública. competência para legislar sobre a defensoria Pública. 
Autonomias da Defensoria Pública: funcional, administrativa, financeira. 
Garantias constitucionais e institucionais relativas aos membros da defen-
soria Pública. 5 defensoria Pública como instituição essencial à conciliação. 
defensor público como instrumento de transformação social. 6 defensoria 
Pública como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado. relevância e essencialidade da defensoria Pública no exercício da 
cidadania e da defesa do estado democrático de direito. lei complemen-
tar federal nº 80/1994, com as alterações da lei complementar federal 
nº 132/2009. lei complementar Estadual nº 54/2006, e suas alterações 
(dispõe sobre a reorganização da defensoria Pública do Estado do Pará 
e da carreira de seus membros e dá outras providências). 7 defensoria 
Pública e justiça gratuita: distinções. Pressupostos para obtenção da jus-
tiça gratuita. Presunção de hipossuficiência. Lei nº 1.060/1959 e suas a 
alterações. 8 defensoria Pública no Estado do Pará. 9 defensor público 
e a natureza da representação do assistido em juízo. direito dos assisti-
dos. defensoria Pública e o patrocínio de pessoas jurídicas. 10 Estrutura 
organizacional e regime jurídico dos membros da defensoria Pública na 
constituição federal de 1988. regime jurídico dos membros da defensoria 
Pública na constituição federal de 1988, na constituição Estadual e na 
legislação institucional. 11 Órgãos da administração superior da defen-
soria Pública do Estado do Pará: órgãos de atuação, órgãos de execução, 
órgãos auxiliares. Defensoria Pública-Geral. Competência e atribuições do 
defensor público geral e do subdefensor público geral do estado do Pará. 
conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará. competências 
e atribuições. corregedoria Geral da defensoria Pública do estado do Pará. 
competências e atribuições. a carreira de defensor público do estado do 

Pará: nomeação e posse, exercício, mobilidade funcional, promoção, remo-
ção. Membros da defensoria Pública como agentes públicos. atribuições do 
defensor público. Garantias e prerrogativas do defensor público. defensor 
público como instrumento de transação como título jurídico extrajudicial. 
atuação da defensoria Pública na efetivação dos direitos e garantias fun-
damentais: da ampla defesa e do contraditório. Deveres. Impedimentos. 
Proibições. incompatibilidade. Suspeições. regime disciplinar. Penalidades 
e procedimento disciplinar. defensor público e a curadoria Especial. a atu-
ação do Defensor Público nos conflitos coletivos.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

aNeXo i
croNoGraMa PreVisto

atividade data prevista*

Período para a solicitação de inscrição e de isenção da taxa de inscrição

20/08 a 4/10/2021
das 10 horas do primeiro dia às 
18 horas do último dia (horário 

oficial de Brasília/DF)

Disponibilização do link para verificação de deferimento da foto encaminhada na 
inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às determinações do sistema

5 e 6/10/2021
das 10 horas do primeiro dia às 
18 horas do último dia (horário 

oficial de Brasília/DF)

Divulgação da relação provisória de candidatos com a solicitação de isenção da taxa 
de inscrição deferida 11/10/2021

Período para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de 
isenção da taxa de inscrição

13 e 14/10/2021
das 10 horas do primeiro dia às 
18 horas do último dia (horário 

oficial de Brasília/DF)

Divulgação da relação final de candidatos com a solicitação de isenção da taxa de 
inscrição deferida 21/10/2021

data limite para pagamento 25/10/2021

Disponibilização da consulta à situação provisória da solicitação de atendimento 
especial 3/11/2021

Divulgação do edital de divulgação da relação provisória de candidatos com inscrição 
deferida e com a inscrição indeferida (ampla concorrência, para concorrer como 

pessoa com deficiência, para concorrer como negro, para concorrer como índio e para 
concorrer como quilombola)

5/11/2021

Período para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de 
atendimento e contra o indeferimento da inscrição (ampla concorrência, para concor-
rer como pessoa com deficiência, para concorrer como negro, para concorrer como 

índio e para concorrer como quilombola)

8 e 9/11/2021
das 10 horas do primeiro dia às 
18 horas do último dia (horário 

oficial de Brasília/DF)

Divulgação do edital de divulgação da relação final de candidatos com inscrição 
deferida e com a inscrição indeferida (ampla concorrência, para concorrer como 

pessoa com deficiência, para concorrer como negro, para concorrer como índio e para 
concorrer como quilombola)

18/11/2021

Disponibilização da consulta individual à situação final da solicitação de atendimento 
especial 18/11/2021

divulgação do edital de consulta aos locais e ao horário de realização da prova escrita 
objetiva e das provas escritas prático-discursivas 22/11/2021

aplicação da prova escrita objetiva 4/12/2021

aplicação das provas escritas prático-discursivas 5/12/2021

Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva
7/12/2021

a partir das 19 horas (horário 
oficial de Brasília/DF)

Período para a para interposição de recurso contra o gabarito oficial preliminar da 
prova escrita objetiva e pela manutenção do gabarito e contra o padrão de respostas 

das provas escritas prático-discursivas

8 e 9/12/2021
das 10 horas do primeiro dia às 
18 horas do último dia (horário 

oficial de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado final na prova escrita objetiva e de resultado pro-
visório nas provas prático-discursivas e do padrão definitivo de respostas das provas 

escritas prático-discursivas
30/12/2021

* as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de 
alteração, conforme necessidade e conveniência da dPE/Pa e do cebraspe. 
caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.
** as demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a 
serem publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e(ou) divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
dpe_pa_21_defensor.

aNeXo ii
ModeLo de LaUdo Para a iNscriÇÃo

(candidatos que se declararam com deficiência)
Atesto, para fins de participação em concurso público, que o(a) Senho
r(a)__________________________________, portador(a) do docu-
mento de identidade nº ______________________, é considerado(a) 
pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar a(s) 
seguinte(s) condição(ões) ___________________________________
___, cid-10 ________________, que resulta(m) no comprometimento 
das seguintes funções/funcionalidades _________________________. 
informo, ainda, a provável causa do comprometimen-
to________________________________________________.
cidade/Uf, ____ de _________ de 20__.
assinatura e carimbo do(a) Médico(a)
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aNeXo iii
ModeLo de Parecer de eQUiPe MULtiProFissioNaL e 

iNterdisciPLiNar Para a aVaLiaÇÃo BioPsicossociaL
Atestamos para fins de participação em concurso público, que o Senhor
(a)________________________________________________, portador 
(a) do documento de identidade nº _________________, e considera-
do(a) pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresen-
tar a(s) seguinte(s) condição(ões) _________________________cid-10 
_________.
Por oportuno, declaramos que o candidato apresenta os seguintes im-
pedimentos nas funções e nas estruturas do corpo ________________
____________________________________; que devem ser considera-
dos os fatores socioambientais ________________________________
___; que apresenta as seguintes limitações no desempenho de ativida-
des________________________________________ e as seguintes res-
trições de participação ___________________.

assinatura e carimbo com crM do 
médico

assinatura e carimbo com registro da 
profissão do membro de equipe multi-

profissional e interdisciplinar

assinatura e carimbo com registro da 
profissão do membro de equipe multi-

profissional e interdisciplinar

cidade/Uf, ____ de _____________ de 20__.
Protocolo: 691420

.

.

NorMa
.

resoLUÇÃo csdP Nº 278, de 28 de JUNHo de 2021.
orienta a adequação das atividades da defensoria Pública do Estado do 
Pará e de seus serviços correlatos em relação às determinações exara-
das pela convenção internacional sobre os direitos das Pessoas com de-
ficiência e seu Protocolo Facultativo (promulgada por meio do Decreto nº 
6.949/2009) e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(lei nº 13.146/2015).
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a lei complementar nº 054 de 
fevereiro de 2006; coNSidEraNdo que, conforme o art. 5º, caput, da 
constituição de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à igualdade; coN-
SidEraNdo os princípios gerais estabelecidos pelo art. 3º da aludida con-
venção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, quais 
sejam: a) o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclu-
sive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pes-
soas; b) a não discriminação; c) a plena e efetiva participação e inclusão 
na sociedade; d) o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas 
com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; e) 
a igualdade de oportunidades; f) a acessibilidade; g) a igualdade entre o 
homem e a mulher; e h) o respeito pelo desenvolvimento das capacidades 
das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de 
preservar sua identidade; coNSidEraNdo a convenção sobre os direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, adotada em 13 de 
dezembro de 2006, por meio da resolução 61/106, durante a 61ª sessão 
da assembleia Geral da organização das Nações Unidas (oNU); coNSidE-
RANDO a ratificação pelo Estado Brasileiro da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo com equivalên-
cia de emenda constitucional, por meio do decreto legislativo nº 186, de 9 
de julho de 2008, com a devida promulgação pelo decreto nº 6.949, de 25 
de agosto de 2009; coNSidEraNdo que nos termos desse novo tratado 
de direitos humanos a deficiência é um conceito em evolução, que resulta 
da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras relativas às ati-
tudes e ao ambiente que impedem a sua plena e efetiva participação na 
sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas; coN-
SidEraNdo que a acessibilidade foi reconhecida na convenção como prin-
cípio e como direito, sendo também considerada garantia para o pleno 
e efetivo exercício de demais direitos; coNSidEraNdo que a convenção 
determina que os Estados Partes devem reafirmar que as pessoas com de-
ficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas 
perante a lei e que gozam de capacidade legal em igualdade de condições 
com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, sendo que deverão 
ser tomadas medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com 
deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade le-
gal; coNSidEraNdo que os artigos 3º e 5º da constituição federal de 
1988 têm a igualdade como princípio e a promoção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação, como um objetivo fundamental da república federativa 
do Brasil, do que decorre a necessidade de promoção e proteção dos direi-
tos humanos de todas as pessoas, com e sem deficiência, em igualdade de 
condições; coNSidEraNdo o disposto na lei nº 7.853, de 24 de outubro 
de 1989, decreto nº 3.298, de 21 de dezembro de 1999, lei nº 10.048, de 
08 de novembro de 2000, lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e 
no decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que estabelecem normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras 
e de obstáculos nas vias, espaços e serviços públicos, no mobiliário urbano, 
na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comu-
nicação, com prazos determinados para seu cumprimento e implementa-
ção; CONSIDERANDO que ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar 
às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos, inclusive o 
direito ao trabalho, e de outros que, decorrentes da constituição e das 
leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico, cabendo aos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta dispensar, no âmbito 
de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta Resolução, 
tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de 

outras, medidas que visem garantir o acesso aos serviços concernentes, o 
empenho quanto ao surgimento e à manutenção de empregos e a promo-
ção de ações eficazes que propiciem a inclusão e a adequada ambientação, 
nos locais de trabalho, de pessoas com deficiência; CONSIDERANDO que 
a efetiva prestação de serviços públicos e de interesse público depende, 
no caso das pessoas com deficiência, da implementação de medidas que 
assegurem a ampla e irrestrita acessibilidade física, arquitetônica, comu-
nicacional e atitudinal; coNSidEraNdo que a administração Pública tem 
papel preponderante na criação de novos padrões de consumo e produção 
e na construção de uma sociedade mais inclusiva, razão pela qual detém 
a capacidade e o dever de potencializar, estimular e multiplicar a utiliza-
ção de recursos e tecnologias assistivas com vistas à garantia plena da 
acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência; CONSIDERANDO o 
advento da lei 13.146/2015 (lei Brasileira de inclusão); coNSidEraNdo 
deliberação do conselho Superior na 221ª Sessão ordinária; rESolVE:
caPÍtULo i
das disPosiÇÕes PreLiMiNares
art. 1º Esta resolução orienta a adequação das atividades da defensoria 
Pública do Estado do Pará e de seus serviços correlatos em relação às de-
terminações exaradas pela convenção internacional sobre os direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (promulgada por meio 
do decreto nº 6.949/2009) e pela lei Brasileira de inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Lei nº 13.146/2015).
Art. 2º Para fins de aplicação desta Resolução consideram-se:
I - “discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferencia-
ção, exclusão ou restrição, por ação ou omissão, baseada em deficiência, 
com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, 
o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos polí-
tico, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro, incluindo a recusa 
de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas;
ii - “acessibilidade” significa possibilidade e condição de alcance para uti-
lização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamen-
tos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive 
seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações 
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida;
III - “barreiras” significa qualquer entrave, obstáculo, atitude ou compor-
tamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como 
o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade 
de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, 
à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas 
em:
a) “barreiras urbanísticas”: as existentes nas vias e nos espaços públicos e 
privados abertos ao público ou de uso coletivo;
b) “barreiras arquitetônicas”: as existentes nos edifícios públicos e priva-
dos;
c) “barreiras nos transportes”: as existentes nos sistemas e meios de 
transportes;
d) “barreiras nas comunicações e na informação”: qualquer entrave, obstá-
culo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão 
ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de siste-
mas de comunicação e de tecnologia da informação;
e) “barreiras atitudinais”: atitudes ou comportamentos que impeçam ou 
prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade 
de condições e oportunidades com as demais pessoas; e
f) “barreiras tecnológicas”: as que dificultam ou impedem o acesso da 
pessoa com deficiência às tecnologias.
IV - “adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessá-
rios e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, 
quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com 
deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
V - “desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, pro-
gramas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as 
pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O “desenho 
universal” não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pes-
soas com deficiência, quando necessárias;
VI - “tecnologia assistiva” (ou “ajuda técnica”) significa produtos, equipa-
mentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e ser-
viços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade 
e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão so-
cial;
VII - “comunicação” significa forma de interação dos cidadãos que abran-
ge, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua Brasileira de Sinais 
(libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou 
de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, 
assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 
meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e 
alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das 
comunicações;
VIII - “atendente pessoal” significa pessoa, membro ou não da família, 
que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e es-
senciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, 
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 
legalmente estabelecidas; e
IX - “acompanhante” significa aquele que acompanha a pessoa com defi-
ciência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.
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sem deficiência, objetivando a fiscalização, o planejamento, elaboração e 
acompanhamento dos projetos arquitetônicos de acessibilidade e projetos 
“pedagógicos” de treinamento e capacitação dos profissionais que traba-
lhem com as pessoas com deficiência, com fixação de metas anuais, dire-
cionadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, tais 
quais as descritas a seguir:
i – construção e/ou reforma para garantir acessibilidade para pessoas com 
termos da normativa técnica em vigor (aBNT 9050), inclusive construção 
de rampas, adequação de sanitários, instalação de elevadores, reserva de 
vagas em estacionamento, instalação de piso tátil direcional e de alerta, 
sinalização sonora para pessoas com deficiência visual, bem como sinali-
zações visuais acessíveis a pessoas com deficiência auditiva, pessoas com 
baixa visão e pessoas com deficiência intelectual, adaptação de mobiliário 
(incluindo púlpitos), portas e corredores em todas as dependências e em 
toda a extensão;
II – locação de imóveis, aquisição ou construções novas somente deverão 
ser feitas se com acessibilidade;
iii – permissão de entrada e permanência de cães-guias em todas as de-
pendências dos edifícios e sua extensão;
IV – habilitação de Defensores Públicos e servidores em cursos oficiais de 
Linguagem Brasileira de Sinais, para ministrar os cursos internos, a fim de 
assegurar pessoal capacitado a atender deficientes auditivos, prestando-
lhes informações em linguagem Brasileira de Sinais;
V – orientar os defensores em atuação em juízo para que façam requeri-
mento de nomeação de tradutor e intérprete de linguagem Brasileira de 
Sinais, sempre que for assistida pessoa com deficiência auditiva, escolhido 
dentre aqueles devidamente habilitados e aprovados em curso oficial de 
tradução e interpretação de linguagem Brasileira de Sinais ou detentores 
do certificado de proficiência em Linguagem Brasileira de Sinais – PROLI-
BraS, nos termos do art. 19 do decreto 5.626/2005, o qual deverá prestar 
compromisso e que, em qualquer hipótese, será custeado pela administra-
ção dos órgãos do Judiciário;
VI – sendo a pessoa com deficiência auditiva partícipe do processo oraliza-
do e se assim o preferir, orientar o defensor Público a com ela se comunicar 
por anotações escritas ou por meios eletrônicos, o que inclui a legenda 
em tempo real, bem como adotar medidas que viabilizem a leitura labial, 
fomentando a sua efetiva participação junto ao referido juízo;
Vii – recomendar o defensor Público que faça requerimento de nomea-
ção ou permissão de utilização de guia-intérprete, sempre que figurar no 
processo pessoa com deficiência auditiva e visual, o qual deverá prestar 
compromisso e, em qualquer hipótese, será custeado pelo Poder Judiciário;
Viii – recomendar ao defensor Público que faça requerimento do registro da 
audiência, caso o Juiz entenda necessário, por filmagem de todos os atos nela 
praticados, sempre que presente pessoa com deficiência auditiva;
iX – recomendar a aquisição de impressora em Braille, produção e manu-
tenção do material de comunicação acessível, especialmente o website, 
que deverá ser compatível com a maioria dos softwares livres e gratuitos 
de leitura de tela das pessoas com deficiência visual;
X – inclusão, em todos os editais de concursos públicos e de estágio, da 
previsão constitucional de reserva de cargos e vagas para pessoas com 
deficiência, inclusive nos que tratam do ingresso na Defensoria Pública de 
servidores e defensores Públicos;
Xi – anotação na capa do procedimento de atendimento na defensoria 
Pública que a parte seja pessoa com deficiência;
XII – realização de oficinas de conscientização de servidores e Defensores 
Públicos sobre os direitos das pessoas com deficiência;
Xiii – recomendar a utilização de intérprete de linguagem Brasileira de 
Sinais, legenda, audiodescrição e comunicação em linguagem acessível em 
todas as manifestações públicas, dentre elas propagandas, pronunciamen-
tos oficiais, vídeos educativos, eventos e reuniões e mídias sociais;
XiV – disponibilização de equipamentos de autoatendimento para consulta 
procedimento acessíveis, com sistema de voz ou de leitura de tela para 
pessoas com deficiência visual, bem como, com altura compatível para 
usuários de cadeira de rodas.
art. 10. a comissão Permanente de acessibilidade e inclusão poderá dar 
parecer opinativo em questões relacionadas aos direitos das pessoas com 
deficiência e nos demais assuntos conexos à acessibilidade e inclusão no 
âmbito da defensoria Pública.
seção ii
da não discriminação
Art. 11. É proibida qualquer forma de discriminação por motivo de deficiên-
cia, devendo-se garantir às pessoas com deficiência – Defensores Públicos, 
servidores públicos, terceirizados ou não – igual e efetiva proteção legal 
contra a discriminação por qualquer motivo.
seção iii
da Proteção da integridade Física e Psíquica
Art. 12. Toda pessoa com deficiência – Defensor Público, servidor, tercei-
rizado ou não – tem o direito a que sua integridade física e mental seja 
respeitada, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Art. 13. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prio-
ritário, sobretudo com a finalidade de:
i - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
ii - atendimento em todos os serviços de atendimento ao público;
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que 
garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;
iV - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 
acessíveis;
V - tramitação procedimentos administrativos em que for parte ou interes-
sada, em todos os atos e diligências.
Parágrafo único. os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acom-
panhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto 
quanto ao disposto no inciso V deste artigo.

caPÍtULo ii
das disPosiÇÕes reLacioNadas a todas as Pessoas coM de-
FiciÊNcia
seção i
da igualdade e suas implicações
subseção i
da igualdade e da inclusão
Art. 3º A fim de promover a igualdade, adotar-se-ão, medidas apropriadas 
para prevenir e eliminar quaisquer barreiras urbanísticas, arquitetônicas, 
nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou tec-
nológicas, devendo-se garantir às pessoas com deficiência – Defensores 
Públicos, servidores, terceirizados ou não, quantas adaptações razoáveis 
ou mesmo tecnologias assistivas sejam necessárias para assegurar aces-
sibilidade plena, coibindo qualquer forma de discriminação por motivo de 
deficiência.
subseção ii
da acessibilidade com segurança e autonomia
art. 4º Para promover a acessibilidade dos usuários da defensoria Pública 
e dos seus serviços correlatos que tenham deficiência, a qual não ocorre 
sem segurança ou sem autonomia, dever-se-á, entre outras atividades, 
promover:
i - atendimento ao público – pessoal, por telefone ou por qualquer meio 
eletrônico – que seja adequado a esses usuários, inclusive aceitando e 
facilitando, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comuni-
cação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e for-
matos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com deficiência;
ii – inserir nos projetos de construção e reforma adaptações arquitetôni-
cas que permitam a livre e autônoma movimentação desses usuários, tais 
como rampas, elevadores e vagas de estacionamento próximas aos locais 
de atendimento;
iii - acesso facilitado para a circulação de transporte público nos locais 
mais próximos possíveis aos postos de atendimento.
§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência durante todo 
o processo de atendimento, a defensoria Pública deve capacitar os mem-
bros, os servidores e terceirizados em atuação quanto aos direitos da pes-
soa com deficiência.
§ 2º a defensoria Pública do Pará deverá implementar política de incentivo 
a que defensores Públicos, Servidores e terceirizados sejam capacitados 
para o uso e interpretação de liBraS, podendo ainda, realizar convênios 
com entidades que possuam profissionais habilitados e que possam prestar 
o serviço em caráter permanente ou quando necessário.
§ 3º As edificações públicas já existentes devem garantir acessibilidade 
à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo 
como referência as normas de acessibilidade vigentes, respeitando a dis-
ponibilidade financeira e orçamentária do órgão.
§ 4º A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edifi-
cações deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.
§ 5º a formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessi-
bilidade atenderão às seguintes premissas básicas:
i - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos 
para implementação das ações; e
ii - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.
§ 6º Para atender aos usuários externos que tenham deficiência, dever-se
-á reservar, nas áreas de estacionamento existentes, vagas próximas aos 
acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos 
que transportem pessoas com deficiência e com comprometimento de mo-
bilidade, desde que devidamente identificados, em percentual equivalente 
a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga.
§ 7º Mesmo se todas as vagas disponíveis estiverem ocupadas, a admi-
nistração deverá agir com o máximo de empenho para, na medida do pos-
sível, facilitar o acesso do usuário com deficiência às suas dependências, 
ainda que, para tanto, seja necessário dar acesso à vaga destinada ao 
público interno do órgão.
art. 5º É proibido a defensoria Pública e quem a represente durante o 
atendimento impor ao usuário com deficiência custo anormal, direto ou 
indireto, para o amplo acesso ao serviço público oferecido.
Art. 6º Todos os procedimentos licitatórios da Defensoria Pública deverão 
se ater para produtos acessíveis às pessoas com deficiência, sejam servi-
dores ou não.
§ 1º o desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral.
§ 2º Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não 
possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável.
art. 7º a instituição defensoria Pública deverá proporcionar aos seus usuá-
rios processo eletrônico adequado e acessível a todos os tipos de deficiên-
cia, inclusive às pessoas que tenham deficiência visual, auditiva ou da fala.
§ 1º devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva dis-
poníveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso ao 
direito, em juízo ou fora dele.
§ 2º A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de to-
dos os atos e documentos de seu interesse.
art. 8º a defensoria Pública deve adotar medidas para a remoção de bar-
reiras físicas, tecnológicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais e 
promover o amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência às suas 
respectivas carreiras e dependências e o efetivo gozo dos serviços que 
prestam, promovendo a conscientização de defensores Públicos, servido-
res e assistidos sobre a importância da acessibilidade para garantir o pleno 
exercício de direitos.
subseção iii
das comissões Permanentes de acessibilidade e inclusão
art. 9º Será instituído, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, comissão 
Permanente de acessibilidade e inclusão, com caráter multidisciplinar, com 
participação de 3 (três) defensores Públicos e 3 (três) servidores, com e 
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caPÍtULo iii
das disPosiÇÕes reLacioNadas aos deFeNsores PÚBLicos e 
serVidores coM deFiciÊNcia
seção i
da aplicabilidade dos capítulos anteriores
art. 14. aplicam-se aos defensores Públicos, servidores públicos, e tercei-
rizados com deficiência, no que couber, todas as disposições previstas nos 
capítulos anteriores desta resolução.
seção ii
da avaliação
Art. 15. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicosso-
cial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
i - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
iii - a limitação no desempenho de atividades; e
iV - a restrição de participação.
seção iii
Da Inclusão de Pessoa com Deficiência no Serviço Público
art. 16. os editais de concursos públicos para ingresso nos quadros da de-
fensoria Pública e de seus serviços da área meio e de estagiários, deverão 
prever, nos objetos de avaliação, disciplina que abarque os direitos das 
pessoas com deficiência.
Art. 17. Imediatamente após a posse de Defensor Público, servidor públi-
co, ou contratação de terceirizado com deficiência, dever-se-á informar 
a ele de forma detalhada sobre seus direitos e sobre a existência desta 
resolução.
art. 18. a defensoria Pública deverá manter um cadastro dos defensores 
Públicos, servidores públicos, terceirizados com deficiência que trabalham 
no seu quadro.
§ 1º Esse cadastro deve especificar as deficiências e as necessidades parti-
culares de cada defensor Público, servidor público ou terceirizado.
§ 2º o cadastro de que trata o caput será regularmente atualizado pela 
Gerência de Gestão de Pessoas mediante autodeclaração dos interessados.
Art. 19. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho 
a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, nos termos da legislação, na qual devem ser atendidas as regras 
de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a 
adaptação razoável no ambiente de trabalho.
Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode 
ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes:
I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificul-
dade de inserção no campo de trabalho;
ii - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades 
específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de re-
cursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente 
de trabalho;
III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência 
apoiada;
iV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas 
à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclu-
sive atitudinais;
V - realização de avaliações periódicas;
Vi - articulação intersetorial das políticas públicas; e
Vii - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.
Art. 20. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre es-
colha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas.
§ 1º a defensoria Pública é obrigada a garantir ambientes de trabalho 
acessíveis e inclusivos.
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, in-
cluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer 
discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recruta-
mento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, 
permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, 
bem como exigência de aptidão plena.
§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cur-
sos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, e 
vantagens de qualquer natureza, oferecidos pela administração, em igual-
dade de oportunidades com os demais defensores Públicos e servidores.
§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cur-
sos de formação e de capacitação.
art. 21. Se houver qualquer tipo de estacionamento interno, será garantido 
ao servidor com deficiência que possua comprometimento de mobilidade 
vaga no local mais próximo ao seu local de trabalho, no percentual a que 
se refere o art. 4º, §6º, desta resolução e o art. 47 da lei nº 13.146/2015.
Parágrafo único. o caminho existente entre a vaga do estacionamento in-
terno e o local de trabalho do servidor com mobilidade comprometida não 
deve conter qualquer tipo de barreira que impossibilite ou mesmo dificulte 
o seu acesso.
Art. 22. Se o órgão possibilitar aos seus servidores e Defensores Públicos 
a realização de trabalho por meio do sistema “home office”, dever-se-á 
dar prioridade aos servidores com deficiência que manifestem interesse na 
utilização desse sistema.
§ 1º a administração não poderá obrigar o servidor ou defensor Público 
com deficiência a utilizar o sistema “home office”, mesmo diante da exis-
tência de muitos custos para a promoção da acessibilidade do servidor em 
seu local de trabalho.
§ 2º os custos inerentes à adaptação do servidor ou defensor Público com 
deficiência ao sistema “home office” deverão ser suportados exclusivamen-
te pela administração.

Art. 23. Ao servidor, ou Defensor Público ou terceirizado com deficiência 
é garantida adaptação ergonômica da sua estação de trabalho.
Art. 24. Se houver serviço de saúde no órgão, aos servidores com defi-
ciência será garantido atendimento compatível com as suas deficiências.
seção iV
do Horário especial
art. 25. a concessão de horário especial, nos termos da resolução cSdP 
nº 220, de 04 de junho de 2018, ao servidor ou defensor Público com de-
ficiência não justifica qualquer atitude discriminatória.
§ 1º admitindo-se a possibilidade de acumulação de banco de horas pelos 
demais, também deverá ser admitida a mesma possibilidade em relação 
ao servidor ou defensor Público com horário especial, mas de modo pro-
porcional.
ª 2º ao defensor Público ou servidor a quem se tenha concedido horário 
especial não poderá ser negado ou dificultado, colocando-o em situação 
de desigualdade com os demais, o exercício de função de confiança ou de 
cargo em comissão.
§ 3º o defensor Público ou servidor com horário especial não será obri-
gado a realizar, conforme o interesse da administração, horas extras, se 
essa extensão da sua jornada de trabalho puder ocasionar qualquer dano 
à sua saúde.
caPÍtULo iV
das disPosiÇÕes reLacioNadas aos serVidores QUe te-
NHaM cÔNJUGe, FiLHo oU dePeNdeNte coM deFiciÊNcia
seção i
da Facilitação dos cuidados
Art. 26. Se o órgão possibilitar aos Defensores Públicos e seus servidores 
a realização de trabalho por meio do sistema “home office”, dever-se-á dar 
prioridade aos servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente com 
deficiência e que manifestem interesse na utilização desse sistema.
Art. 27. Se houver serviço de saúde no órgão, ao cônjuge, filho ou de-
pendente com deficiência de Defensor Público ou servidor será garantido 
atendimento compatível com as suas deficiências.
seção ii
do Horário especial
art. 28. a concessão de horário especial conforme o art. 98, § 2º, da lei 
8.112/1990, e da resolução cSdP nº 220 de 04 de junho de 2018, ao 
Defensor Público ou servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com 
deficiência não justifica qualquer atitude discriminatória.
§ 1º admitindo-se a possibilidade de acumulação de banco de horas pelos 
demais, também deverá ser admitida a mesma possibilidade em relação 
ao defensor Público ou servidor com horário especial, em igualdade de 
condições com os demais.
§ 2º ao defensor Público ou servidor a quem se tenha concedido horário 
especial não poderá ser negado ou dificultado, colocando-o em situação 
de desigualdade com os demais, o exercício de função de confiança ou de 
cargo em comissão.
§ 3º o defensor Público ou servidor com horário especial não será obrigado 
a realizar, conforme o interesse da administração, horas extras, se essa 
extensão da sua jornada de trabalho puder ocasionar qualquer dano rela-
cionado ao seu cônjuge, filho ou dependente com deficiência.
§ 4º Se o órgão, por sua liberalidade, determinar a diminuição da jornada 
de trabalho dos seus membros e servidores, ainda que por curto período, 
esse mesmo benefício deverá ser aproveitado pelo a quem tenha sido con-
cedido horário especial.
caPÍtULo V
das coNdiÇÕes esPeciais de traBaLHo
art. 29. a condição especial de trabalho dos defensores Públicos e dos ser-
vidores poderá ser requerida em uma ou mais das seguintes modalidades:
I – designação provisória para atividade fora do município de lotação do 
defensor Público ou do servidor, de modo a aproximá-los do local de re-
sidência do filho ou do dependente legal com deficiência, assim como do 
local onde são prestados a si ou aos seus dependentes serviços médicos, 
terapias multidisciplinares e atividades pedagógicas;
ii – apoio à unidade da defensoria de lotação ou de designação de de-
fensor Público ou servidor, para auxiliar os trabalhos daquela defensoria 
Pública, ou para a prática de atos processuais específicos;
iii - concessão de horário especial, nos termos desta resolução;
iV– exercício da atividade em regime de teletrabalho, sem acréscimo de 
produtividade, nos termos da resolução específica.
§ 1º Para fins de concessão das condições especiais de trabalho, deverão 
ser considerados o contexto e a forma de organização da família, a necessi-
dade do compartilhamento das responsabilidades, a participação ativa dos 
pais ou responsáveis legais, com o objetivo de garantir a construção de um 
ambiente saudável e propício ao crescimento e bem estar de seus filhos ou 
dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar.
§ 2º a existência de tratamento ou acompanhamento similar em outras 
localidades diversas ou mais próximas daquela indicada pelo requerente 
não implica, necessariamente, indeferimento do pedido, já que caberá ao 
defensor Público ou servidor, no momento do pedido, explicitar as ques-
tões fáticas capazes de demonstrar a necessidade da sua permanência em 
determinada localidade, facultando-se a defensoria Pública a escolha de 
local que melhor atenda ao interesse público, desde que não haja risco à 
saúde do Defensor Público ou do servidor, de seu filho ou dependente legal.
§ 3º a condição especial de trabalho não implicará despesas para a de-
fensoria Pública.
seção i
dos defensores Públicos em regime de teletrabalho
Art. 30.  Nos termos da resolução específica, pode o Defensor Público ser 
inserido em regime de teletrabalho, podendo realizar audiências e atender 
os assistidos e outras partes, como seus patronos, por meio de videoconfe-
rência ou por meio de outro recurso tecnológico, com uso de equipamentos 



 diário oficial Nº 34.669  121 Sexta-feira, 13 DE AGOSTO DE 2021

próprios ou, em havendo possibilidade, com equipamentos fornecidos pela 
unidade em que atua, em tudo observados as disposições normativas que 
regulam o atendimento remoto no âmbito da defensoria Pública.
§ 1º No caso de comprovada inviabilidade de realização de audiência por 
videoconferência ou outro recurso tecnológico, o defensor público poderá, 
a critério da administração, ser designado para atuar em área e atividade 
compatíveis com a sua condição.
§ 2º O Defensor Público ou servidor público pessoa com deficiência ou 
defensor Público ou servidor público que possua parente e descendentes 
nesta condição, terão prioridade na concessão de teletrabalho quando da 
edição da resolução que trate da matéria.
seção ii
dos requerimentos
Art. 31. Os Defensores Públicos e os servidores com deficiência, ou que 
tenham filhos ou dependentes legais nessa condição, poderão requerer, di-
retamente à chefia imediata, a concessão de condição especial de trabalho 
em uma ou mais das modalidades previstas nos incisos do art. 29 desta 
resolução, independentemente de compensação laboral posterior e sem 
prejuízo da remuneração.
§ 1º o requerimento deverá enumerar os benefícios resultantes da inclu-
são do defensor Público ou do servidor em condição especial de trabalho 
para si ou para o filho ou dependente legal com deficiência, devendo ser 
acompanhado por justificação fundamentada.
§ 2º o requerimento, que deverá ser instruído com laudo técnico, poderá 
ser submetido à homologação mediante avaliação de perícia técnica do 
Estado ou de equipe multidisciplinar designada pela defensoria Pública, 
facultado ao requerente indicar profissional assistente.
§ 3º Quando não houver possibilidade de instrução do requerimento com 
laudo técnico prévio, o requerente, ao ingressar com o pedido, poderá, 
desde logo, solicitar que a perícia técnica seja realizada por equipe multi-
disciplinar do Estado ou da defensoria Pública, facultada, caso necessário, 
a solicitação de cooperação de profissional vinculado à outra instituição 
pública.
§ 4º O laudo técnico deverá, necessariamente, atestar a deficiência que 
fundamenta o pedido, bem como informar:
a) se a localidade onde reside ou passará a residir, conforme o caso, é 
agravante e prejudicial à sua saúde e/ou ao seu desenvolvimento, ou pos-
sui melhor estrutura e profissionais para o desenvolvimento, educação e 
inclusão da pessoa com deficiência;
b) se, na localidade de lotação do defensor Público ou do servidor reside 
ou passará a residir, conforme o caso, há ou não tratamento ou estrutura 
adequados;
c) se a manutenção ou mudança de domicílio pleiteada terá caráter tempo-
rário e, em caso positivo, a época de nova avaliação.
§ 5º. Para fins de manutenção das condições especiais de que trata o ar-
tigo 30, deverá ser apresentado, anualmente, laudo médico que ateste a 
permanência da situação que deu ensejo à concessão.
§ 6º a condição especial de trabalho deferida ao defensor Público ou a ser-
vidor não será levada em consideração como motivo para impedir o regular 
preenchimento dos cargos vagos da unidade em que estiverem atuando.
seção iii
Da Alteração das Condições de Deficiência
art. 32. a condição especial de trabalho será revista em caso de alteração 
da situação fática que a motivou, mediante avaliação de perícia técnica ou 
de equipe multidisciplinar.
§ 1º o defensor Público e o servidor deverão comunicar à autoridade com-
petente a que são vinculados, no prazo de cinco dias, qualquer alteração 
no seu quadro inicial ou no de filho ou dependente legal com deficiência 
que implique cessação da necessidade de trabalho no regime de condição 
especial.
§ 2º cessada a condição especial de trabalho, aplica-se o disposto no art. 
18 da lei 8.112/90, em caso de necessidade de deslocamento do defensor 
Público ou do servidor.
caPÍtULo Vi
das aÇÕes de seNsiBiLiZaÇÃo
art. 33. a defensoria Pública do Estado do Pará fomentará ações de sensi-
bilização e de inclusão voltadas aos defensores Públicos e servidores com 
deficiência, ou que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição.
art. 34. a Escola Superior da defensoria Pública do Estado do Pará – ESdP 
deverá promover cursos voltados ao conhecimento e à reflexão sobre 
questões relativas às pessoas com deficiência e seus direitos.
caPÍtULo Vii
das disPosiÇÕes Gerais
art. 35. o defensor Público ou servidor laborando em condição especial 
de trabalho participará das substituições automáticas previstas em regu-
lamento da defensoria Pública, independentemente de designação, bem 
como das escalas de plantão, na medida do possível.
Parágrafo Único. a participação em substituições e plantões poderá ser 
afastada, de maneira fundamentada, expressamente especificada nas con-
dições especiais, a critério do defensor Público-Geral.
art. 36. a concessão de qualquer das condições especiais previstas nesta 
Resolução não justifica qualquer atitude discriminatória no trabalho, inclu-
sive no que diz respeito à concessão de vantagens de qualquer natureza, 
remoção ou promoção na carreira, bem como ao exercício de função de 
confiança ou de cargo em comissão, desde que atendidas as condicionan-
tes de cada hipótese.
caPÍtULo Viii
disPosiÇÕes FiNais
art. 37. a comissão de que trata o art. 9º será instituída no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias após a publicação desta Resolução.
art. 38. os casos omissos serão resolvidos pelo conselho Superior da de-
fensoria Pública do Estado do Pará.

art. 39. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois e vinte e um.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNTÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
JUliaNa aNdrÉa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

Protocolo: 691872

.

.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 48, de 03 de aGosto de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 
2021/738639, rESolVE:
i – Exonerar, a pedido, daNiEl SaBBaG, id. funcional nº 55589064, ocu-
pante do cargo efetivo de dEfENSor PÚBlico, do cargo em comissão 
de coordENador dE NÚclEo METroPoliTaNo da defensoria Pública, 
Código GEP-DAS-011.3, a contar de 12 de agosto de 2021;
ii – Nomear alaN fErrEira daMaScENo, id. funcional nº 54190211, 
ocupante do cargo efetivo de dEfENSor PÚBlico, para exercer o cargo 
em comissão de coordENador dE NÚclEo METroPoliTaNo da defen-
soria Pública, Código GEP-DAS-011.3, a contar de 12 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 691540

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 017/2021 - o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado por 
sua Secretária de administração, dEBora MoraES GoMES, brasileira, 
residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, portadora da 
carteira de identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o 
nº.257.584.702-87, designada pela PorTaria Nº. 450/2021-GP de 1º 
de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro 
de 2021, vem atualizar os servidores responsáveis pela fiscalização dos 
contratos discriminados na tabela abaixo, com fundamento legal no artigo 
65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações:

coNTraTo coNTraTada oBJETo GESTor fiScal dEMaN-
daNTE

fiScal TÉc-
Nico

fiScal SUBSTi-
TUTo

015/2021
TicKET SolU-
ÇÕES HdfGT 

S.a

Gerenciamento 
de frota no 
uso de com-

bustível

Ênio rebouças 
de oliveira 

rebouças - Mat. 
42640

Enderson clay-
son Gonçalves 

Silva - Mat. 
63304

Moisés oliveira
Mat. 6733-4

laurenira fer-
nandes Brasil 
- Mat. 59986

002/2021 ViSioN NET 
lTda

rastrea-
mento e 

monitoramento 
eletrônico de 
veículos por 

GPS 24 horas 
em tempo real

Enderson clay-
son Gonçalves 

Silva - Mat. 
63304

djalma da costa 
Martins - Mat 

63932

carlos 
armando Santa 

Brígida do 
Nascimento 
Júnior - Mat. 

68497

carlos roberto 
da Silva Matias 

- 63282
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014/2021

PriME coN-
SUlToria E 
aSSESSoria 
EMPrESarial 

lTda

Gerenciamento 
de frota para 
manutenção 

veicular

Ênio rebouças 
de oliveira 

rebouças - Mat. 
42640

Enderson clay-
son Gonçalves 

Silva - Mat. 
63304

laurenira 
fernandes 

Brasil - Mat. 
59986

Moisés oliveira 
- Mat. 6733-4

004/2021

criarT 
SErVicoS dE 

TErcEiriZacao 
dE Mao dE 
oBra lTda

Serviços de 
condução de 

Veículos

Ênio rebouças 
de oliveira 

rebouças - Mat. 
42640

Enderson clay-
son Gonçalves 

Silva - Mat. 
63304

Hélio da 
Silva Pinheiro - 

63622

Joelson da 
Silva almeida - 

63606

Belém, 10 de agosto de 2021.//responsável pela assinatura: dEBora Mo-
raES GoMES - Secretária de administração

Protocolo: 691489
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 016/2021 - o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado por 
sua Secretária de administração, dEBora MoraES GoMES, brasileira, 
residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, portadora da 
carteira de identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o 
nº.257.584.702-87, designada pela PorTaria Nº. 450/2021-GP de 1º 
de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro 
de 2021, vem atualizar os servidores responsáveis pela fiscalização dos 
contratos discriminados na tabela abaixo, com fundamento legal no artigo 
65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações:

coNTraTo coNTraTada oBJETo GESTor fiScal dEMaNdaNTE fiScal TÉcNico

014/2020
EMPrESa BraSilEira 
dE corrEioS E TElÉ-

GrafoS - EcT

SErViÇoS PoSTaiS - 
MÚlTiPlo serviço de 
coleta, transporte e 

entrega de correspon-
dência em âmbito esta-
dual e internacional, por 

meio físico e digital.

Ênio de 
oliveira 

rebouças - 
Mat. 42640

álvaro Quaresma de 
araújo Neto 101206

luiz antônio 
cabral da rocha, 

Mat. 22926

100//2019
EMPrESa BraSilEira 
dE corrEioS E TElÉ-

GrafoS - EcT

SErViÇoS PoSTaiS 
- MaloTE  serviço de 
coleta, transporte e 

entrega de correspon-
dência agrupada em 

âmbito estadual.

Ênio de 
oliveira 

rebouças - 
Mat. 42640

álvaro Quaresma de 
araújo Neto 101206

luiz antônio 
cabral da rocha, 

Mat. 22926

Belém, 10 de agosto de 2021.// responsável pela assinatura: dEBora 
MoraES GoMES - Secretária de administração

Protocolo: 691484
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 014/2021- o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado por 
sua Secretária de administração, dEBora MoraES GoMES, brasileira, 
residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, portadora da 
carteira de identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o 
nº.257.584.702-87, designada pela PorTaria Nº. 450/2021-GP de 1º 
de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro 
de 2021, vem atualizar os servidores responsáveis pela fiscalização dos 
contratos discriminados na tabela abaixo, com fundamento legal no artigo 
65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações:
 

coNTraTo coNTraTada oBJETo GESTor fiScal dEMaN-
daNTE

fiScal TÉc-
Nico

fiScal SUBS-
TiTUTo

50/2014
cEZar aUGUSTo 

PiNHEiro dE 
oliVEira

locação de acesso 
alternativo de veí-
culos e depósito de 
bens apreendidos 
para o Fórum de 

castanhal

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Kelle Katiuscia 
da Silva auzier 
Marques - Mat. 

67300

042/2013
GlEidSoN 

dE oliVEira 
MarQUES

locação de Sede 
provisória da Vara 
agrária de altamira

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Kelle Katiuscia 
da Silva auzier 
Marques - Mat. 

67300

46/2006 MaUro NElSoN 
cardoSo

locação da Sede do 
Juizado Especial de 

Sta. Barbara

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Kelle Katiuscia 
da Silva auzier 
Marques - Mat. 

67300

004/2015  K V PErEira & 
cia lTda

locação da Sede do 
arquivo Geral em 

Santarém

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Kelle Katiuscia 
da Silva auzier 
Marques - Mat. 

67300

005/2016

aUrora EMPrE-
ENdiMENToS, 

ParTiciPaÇÕES E 
adMiNiSTraÇÃo 

lTda

Locação de Imóvel 
para abrigar a nova 
sede das Varas do 
Juizado do idoso e 
do Meio ambiente

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Taiana Marina 
Souza ladeira - 

Mat. 151823

019/2018

adiBENS - ad-
MiNiSTraÇÃo E 
iNcorPoraÇÃo 
dE BENS iMÓ-

VEiS lTda Para 
locaÇÃo dE 

iMÓVEl

Locação de Imóvel 
destinado a abrigar 
o  arquivo regional 

do TJE

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Taiana Marina 
Souza ladeira - 

Mat. 151823

57/2016
fraNciNETE 
lacErda ME-

dEiroS

Locação de Imóvel 
para abrigar as 

instalações do Fó-
rum da comarca de 

ipixuna do Pará

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Taiana Marina 
Souza ladeira - 

Mat. 151823

75/2013 ValdElÚcia dE 
SoUSa MarQUES

locação de Galpão 
para armazenamen-

to e controle do 
acervo de pessoas 

e documentos

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Taiana Marina 
Souza ladeira - 

Mat. 151823

009/2018 lina Maria freitas 
ds costa da Silva

locação de Sede do 
Termo Judiciário de 
Magalhães Barata

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Elaine cristina 
coutinho Jacob 
- Mat. 151696

008/2019 coiMBra iMÓ-
VEiS lTda

locação da Vara 
do Juizado Especial 
cível de Santarém

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Elaine cristina 
coutinho Jacob 
- Mat. 151696

059/2019 coiMBra iMÓ-
VEiS lTda

Locação de imóvel 
para abrigar o 

Juizado Especial de 
relação de consu-
mo da comarca de 

Santarém

Ênio de 
oliveira 

rebouças 
- Mat. 
42640

José Nasareno de 
Macedo Silva - 

62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Elaine cristina 
coutinho Jacob 
- Mat. 151696

Belém, 10 de agosto de 2021.// responsável pela assinatura: dEBora 
MoraES GoMES – Secretária de administração

Protocolo: 691447
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 015/2021 - o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado por 
sua Secretária de administração, dEBora MoraES GoMES, brasileira, 
residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, portadora da 
carteira de identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o 
nº.257.584.702-87, designada pela PorTaria Nº. 450/2021-GP de 1º 
de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro 
de 2021, vem atualizar os servidores responsáveis pela fiscalização dos 
convênios e Termos de cessão discriminados na tabela abaixo, com 
fundamento legal no artigo 65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações:

TErMo dE 
cESSÃo/ 

coNVÊNio
coNTraTada oBJETo GESTor fiScal dEMaN-

daNTE
fiScal 

TÉcNico fiScal SUBSTiTUTo

001/2014 oaB Pará cessão edifíco da 
oaB - redenção

Ênio de 
oliveira 

rebouças - 
Mat. 42640

José Nasareno 
de Macedo Silva 

- 62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Taiana Marina Souza 
ladeira - Mat. 151823

 011/2019
Município de 
canaã dos 

carajás

Termo de cessão 
Provisória

Ênio de 
oliveira 

rebouças - 
Mat. 42640

José Nasareno 
de Macedo Silva 

- 62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Taiana Marina Souza 
ladeira - Mat. 151823

042/2016 Banpará

instalação de 
postos de aten-

dimento bancário 
em vários prédios 

do TJE.

Ênio de 
oliveira 

rebouças - 
Mat. 42640

José Nasareno 
de Macedo Silva 

- 62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Kelle Katiuscia da 
Silva auzier Marques 

- Mat. 67300

005/2017 Banpará

instalação de 
postos de aten-

dimento bancário 
em vários prédio 
no Prédio Sede

Ênio de 
oliveira 

rebouças - 
Mat. 42640

José Nasareno 
de Macedo Silva 

- 62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Elaine cristina 
coutinho Jacob - Mat. 

151696

31/2017 Santander
Pontos de atendi-
mento no Fórum 

cível

Ênio de 
oliveira 

rebouças - 
Mat. 42640

José Nasareno 
de Macedo Silva 

- 62430

Sheyla Mayara 
Miranda Melo - 
Mat. 177300

Elaine cristina 
coutinho Jacob - Mat. 

151696

Belém, 10 de agosto de 2021.// responsável pela assinatura: dEBora 
MoraES GoMES – Secretária de administração

Protocolo: 691453
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LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

 
aViso de LicitaÇÃo

PrEGÃo ElETrÔNico N° 003/2021. Processo administrativo nº. 
001403/2021. oBJETo: “rEGiSTro dE PrEÇoS Para a EVENTUal E 
fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS 
GráficoS – diGiTal E off SET – Para aQUiSiÇÃo, Por dEMaNda, 
dE SErViÇoS dE iMPrESSÃo, ficaNdo o QUaNTiTaTiVo SUJEiTo ÀS 
NEcESSidadES da adMiNiSTraÇÃo da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do 
ESTado do Pará”. TiPo: Menor preço global.  início do acolhimento 
das Propostas: 13/08/2021 às 09h00min, recebimento das Propostas 
até: 25/08/2021 às 09h29min. abertura das Propostas: 25/08/2021 às 
09h30min. início da disputa: 25/08/2021 às 10h00min. local: www.
licitacoes-e.com.br. Programa de Trabalho: 01.122.1496.8552, Natureza 
da despesa: 3390-30, origem do recurso: Tesouro Estadual. ordenador 
de despesas: deputado francisco das chagas Silva Melo filho. 
o Edital poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.
alepa.pa.gov.br.
coMiSSÃo dE PrEGÃo

Protocolo: 691938

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.343 de 11 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através do Expediente Eletrô-
nico protocolizado sob o nº 010147/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JENNEr MaciEJEWSKY rocHa, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0100707, 08 (oito) dias de licença Nojo, nos 
termos do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 30-07 a 
06-08-2021.

Protocolo: 691556

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria correGedoria Nº 002, de 12 de aGosto de 2021.
institui a comissão Permanente de correição para o exercício de 2021.
o coNSElHEiro corrEGEdor do TriBUNal dE coNTaS do ESTado do 
Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso iV, do art. 18, 
do regimento interno.
rESolVE:
art. 1º fica instituída a comissão Permanente de correição para o exercí-
cio de 2021, composta pelos servidores: andréa Martins cavalcante (di-
retora da corregedoria - matrícula n.º 0695368), renan ferreira Barleta 
de almeida (assessor Técnico - matrícula n.º 0101282), alexandre aly 
Paraguassú charone (assessor administrativo - matrícula n.º 0100962) 
e Priscila Barbosa Machado de Moraes (assistente de direção – Matrícula 
n.º 0101622).
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 3º revoga-se a Portaria corregedoria nº 001, de 10 de fevereiro de 
2021.
conselheiro fernando de castro ribeiro
corregedor do Tribunal de contas do Estado do Pará

resoLUÇÃo Nº 19.290
(Processo nº 53595-0/2017)
arquivamento e Baixa. autuação indevida. destaque orçamentário.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições regimentais,
considerando as manifestações da Secretaria de controle Externo e do 
Ministério Público de contas;
considerando o despacho da Excelentíssima Senhora conselheira Substitu-
ta Milene dias da cunha, no qual acompanha as manifestações constantes 
dos autos e determina o arquivamento e baixa do processo, tendo em vista 
a autuação indevida, autorizando o desentranhamento e devolução da do-
cumentação ao remetente;

considerando ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata nº. 
5.781, desta data;
rESolVE, unanimemente:
art. 1º fica autorizado o arquivamento e baixa nos sistemas do TcE-Pa do 
Processo nº 53595-0/2017, oriundo da fundação amazônia de amparo a 
Estudos e Pesquisas (faPESPa), tendo em vista sua instauração indevida, 
por se tratar de mero destaque orçamentário, conforme manifestação da 
SEcEX, MPc e da Excelentíssima Senhora conselheira Substituta Milene 
dias da cunha, devendo ser desentranhada a documentação pertinente e 
devolvida à remetente, com cópia do relatório técnico.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 4 de agosto de 2021.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 147-a/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor MÁ-
rio SÉrGio da SilVa coSTa (cPf: 784.227.792-34) Presidente à épo-
ca, na pessoa de seu advogado dr. THiaGo cordEiro GaBY – oaB/
Pa 20.366 (cPf: 839.423.272-87), Márcio GoMES da SilVa JUNior 
– oaB/Pa 17.647 (cPf:790.182.892-72), de que no dia 18.08.2021, às 
09h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão Virtual o Processo 
nº. 511713/2008, que trata da Prestação de contas da fUNdaÇÃo MÃE-
ZiNHa MilaGroSa dE NaZarÉ dE coMUNicaÇÃo, em face do convênio 
aSiPaG nº 205/2007, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro 
odilon inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- 
a c/c o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 12 de agosto de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 691559

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 13/2021/MPc/Pa
Processo Nº: 2021/161984
objeto: contratação de serviços de engenharia para ajustes e impermea-
bilização de reservatórios de água potável, de caixas de drenagem pluvial 
e de passagem de esgoto do Edifício-Sede do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará – MPC-PA, conforme especificações técnicas, condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
obtenção do Edital: Nos Sites: https://comprasnet.gov.br/, https://www.
mpc.pa.gov.br ou https://www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: akyson ferreira da Silva
local de abertura: No site https://comprasnet.gov.br/.
data da Sessão: 26/08/2021
Hora da abertura: 09:00 h (horário de Brasília)
fonte de recurso:
Programa de Trabalho:  01.032.1493.8753.0000
Natureza de despesa: 33.90.39.00
fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000
ordenador: GUilHErME da coSTa SPErrY – Procurador-Geral de contas

Protocolo: 691627

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 170/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 140/2021/MPc/Pa, de 13/07/2021, que 
concedeu ao servidor rogério couto felipe 15 (quinze) dias das férias 
relativas ao período aquisitivo 01/02/2019 a 31/01/2020, para o período 
de 09 a 23/08/2021;
coNSidEraNdo, contudo, seu requerimento de 29/07/2021 (Protocolo 
PaE n° 2021/824281), pelo qual requer, em razão da necessidade do ser-
viço, a alteração dos 05 (cinco) dias de férias compreendidos entre 16 a 
20/08/2021, passando para 30/08 a 03/09/2021 (05 dias);
CONSIDERANDO, por fim, o art. 5°, § 2°, in fine, da Resolução nº 010/2020 
– MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020,
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rESolVE:
alterar, de 16 a 20/08/2021 para 30/08 a 03/09/2021, em razão da 
necessidade do serviço, o gozo dos 05 (cinco) dias de férias do servidor 
roGÉrio coUTo fEliPE, matrícula nº 200073, ocupante do cargo efetivo 
de assessor Técnico, relativo ao período aquisitivo 2019/2020, concedido 
pela PorTaria Nº 140/2021/MPc/Pa, de 13/07/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 11 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 691586
Portaria N° 171/2021/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 129/2021/MPc/Pa, de 01/07/2021, que 
concedeu à servidora ana rosa Bassalo crispino 25 (vinte e cinco) dias das 
férias do período aquisitivo 2018/2019, para serem usufruídos no período 
de 24/08 a 17/09/2021;
coNSidEraNdo, contudo, seu requerimento datado de 05/08/2021 (Pro-
tocolo PaE n° 2021/852558), pelo qual requer a alteração do referido pe-
ríodo de gozo de, passando de 24/08 a 17/09/2021 (25 dias) para 18 a 
30/08/2021 (13 dias) e para 13 a 24/09/2021 (12 dias);
CONSIDERANDO, por fim, o art. 5°, § 2°, in fine, Resolução nº 010/2020 
– MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020.
rESolVE:
alterar, de 24/08 a 17/09/2021 para 18 a 30/08/2021 (13 dias) e para 13 
a 24/09/2021 (12 dias), o gozo dos 25 (vinte e cinco) dias remanescentes 
das férias da servidora aNa roSa BaSSalo criSPiNo, matrícula nº 999321, 
ocupante do cargo efetivo de assessor Técnico, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, concedidas pela PorTaria Nº 129/2021/MPc/Pa, de 01/07/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 11 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 691590

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 03/2021 – MPc/Pa – coLÉGio
altera a resolução no 24/2019 – MPc/Pa – colégio, de 09 de dezembro de 2019.
O Colégio de Procuradores de Contas, órgão máximo de administração 
superior do Ministério Público de contas do Estado do Pará (MPc-Pa), no 
uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a resolução nº 24/2019 - MPc/Pa - colégio, de 09 de 
dezembro de 2019, que instituiu a Medalha comemorativa aos 60 anos de 
autonomia institucional do Ministério Público de contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo as deliberações tomadas na 16ª reunião deste colégio de 
Procuradores de contas, ocorrida em 09 de agosto de 2021.
rESolVE:
art. 1º o artigo 2º, § 2º da resolução nº 24/2019 - MPc/Pa - colégio, de 
09 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 2º
[...]
 §2º – aos membros ativos do Ministério Público de contas do Estado do Pará 
não haverá concessão individual, sendo a medalha que ficará permanentemente 
exposta no Edifício-sede do Órgão representativa da outorga aos mesmos.”
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2021.
Guilherme da costa Sperry
Procurador-Geral de contas
Presidente do colégio
Silaine Karine Vendramin
Procuradora de contas
felipe rosa cruz
Procurador de contas
Patrick Bezerra Mesquita
Procurador de contas
Stephenson oliveira Victer
Procurador de contas
deila Barbosa Maia
Procuradora de contas
Stanley Botti fernandes
Procurador de contas
danielle fátima Pereira da costa
Procuradora de contas

Protocolo: 691560
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 2372/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodriGUES 
dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo admi-
nistrativo n.º 110/2019-SGJ-Ta, cujo objeto é a aquisição de solução de 
Tecnologia da informação do tipo data discovery / Business discovery cor-

porativo 100% in memory para o Ministério Público do Estado do Pará, in-
cluindo fornecimento de licenças de software, serviços de suporte técnico, 
atualização de versão e treinamento para transferência tecnológica e uso 
de todas as funcionalidades dos produtos adquiridos, de acordo com o dis-
posto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do 
decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 
de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no 
impedimento deste, a servidora laYS faVacHo BaSToS, 1ª Suplente, e 
o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo 
atuar como membro da Equipe de apoio a servidora lENa VEiGa E SilVa 
aNdradE e, no seu impedimento carloS HENriQUE coElHo TocaN-
TINS, para análise técnica das propostas e da documentação de qualifi-
cação técnica, e a servidora MoNica faBiola caValcaNTE doS aNJoS, 
Técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 11 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 691411
Portaria Nº 2371/2021-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
alTErar as atribuições dos membros da equipe de apoio Soraia 
MarriBa SoarES KNEZ e GorETH rocHa BorBa coSTa, designados na 
PorTaria Nº 0934/2021-MP/PGJ de 26 de abril de 2021 para atuarem no 
Processo administrativo nº 008/2021-SGJTa, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em serviços de desinsetização, desratização e 
descupinização nas áreas internas e externas dos prédios do Ministério 
Público do Estado do Pará. onde se lê “devendo atuar como membro da 
Equipe de apoio a servidora Soraia MarriBa SoarES KNEZ e, no seu 
impedimento GorETH rocHa BorBa coSTa, para análise técnica das 
propostas e da documentação de qualificação técnica”, leia-se “devendo 
atuar como membros titulares da Equipe de apoio a servidora Soraia 
MarriBa SoarES KNEZ, para análise técnica das propostas e da 
documentação de qualificação técnica, e GORETH ROCHA BORBA COSTA, 
para análise financeira das propostas”, mantendo as demais condições da 
Portaria original de designação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém(Pa), 11 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 691412

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2397/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício n.º 062/2021-cPJPSiV, de 29/04/2021, 
protocolizado no “SiP” sob o n.º 5917/2021, em 04/05/2021,
r E S o l V E:
i – diSPENSar a Promotora de Justiça fraNcYS lUcY GalHardo do 
ValE da função de coordenador da região administrativa 12 - região Su-
deste iV, designada pela Portaria n.º 755/2021-MP/PGJ, de 29/03/2021, 
publicada no d.o.E. de 07/04/2021, a contar de 01/04/2021.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a doutora francys lucy Galhardo do Vale se houve no desempenho das 
atribuições de referida função.
iii – dESiGNar a Promotora de Justiça VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo 
para, sem prejuízo de suas funções, exercer a função de coordenador 
da região administrativa 12 - região Sudeste iV, no período de 01/04 a 
31/12/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 691442

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do coNtrato: 061/2021-MP/Pa.

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 030/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa c. r. alVES fraNco EirEli EPP.
objeto: Serviços de manutenção e conservação das áreas verdes, incluindo 
jardins, vasos, canteiros e floreiras do prédio do Ministério Público do Esta-
do do Pará no município de Parauapebas.
data da assinatura: 12/08/2021.
Vigência: 13/08/2021 a 13/08/2022.
Valor Global: r$ 10.999,80 (dez mil, novecentos e noventa e nove reais e 
oitenta centavos).
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
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Elemento: 3390-39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior
Endereço da contratada: residencial Jardim ananindeua Qd K, nº 97, 
Bairro centro, ananindeua-Pa, cEP 67030-855, telefone: (91) 3255-4175/ 
(91) 981373167, e-mail: comntato@gmail.com.

Protocolo: 691715

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato 025/2017-MP/Pa
Núm. do Termo aditivo: 11º
Núm. do contrato: 025/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NoraUTo rENT 
a car lTda.
objeto: Prestação de serviços de locação de veículos para o município de 
Belém/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência por mais 01 
(um) ano e reajuste do valor do contrato.
data de assinatura: 12/08/2021
Vigência do aditamento: 13/08/2021 a 12/08/2022.
Valor anual reajustado para o item 01: r$ 365.455,80
Valor anual reajustado para o item 02: r$ 223.642,08
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais. Elementos de despesa: 339033 – Passagens e despesas 
com locomoção.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 691678

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
NÚMero do Processo: 057/2021-sGJ-ta

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/2021-MP/Pa
objeto execução dos serviços continuados de manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo o fornecimento e emprego de peças, sem ônus para 
este Órgão Ministerial, em 01 (um) equipamento multifuncional (copiado-
ra/impressora/ scanner) monocromática de grande porte, marca Xerox, 
modelo D-125 com módulos de alimentação de papel e acabamento e con-
troladora de impressão externa.
regime de Execução: indireta (empreitada por preço global por iTEM)
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 26/08/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
 Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-39 - outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: cesar Nader Bechara Mattar Junior

Protocolo: 691413

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

NÚM. da disPeNsa: 026/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa ir TEcNoloGia 
lTda (cNPJ nº 09.634.107/0001-66).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de Marabá/Pa.
Valor Total: r$ 4.799,88 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e 
oitenta e oito centavos).
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93 e decreto nº 
9.412/2018.
data da assinatura: 12/08/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça

Protocolo: 691634

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Nº da iNeXiGiBiLidade: 014/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa PrEMiEr TrEiNa-
MENToS E caPaciTaÇÃo EirEli. (cNPJ nº 34.673.724/0001-18).
objeto: realização do curso on-line “curso Prático de Pagamento por fato 
Gerador como instrumento de apoio à gestão dos contratos regidos pela 
instrução Normativa nº 05/2017”.
Valor Total: r$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).
fundamento legal: art. 25, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 12/08/2021

dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.128.1494.8943 – capacitação e Valorização de Pes-
soas
Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – PJ;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 691811

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021-MP/Pa
OBJETO: o Registro de Preços para a aquisição de Material gráfico
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo administrativo nº 031/2020-SGJ-
Ta que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 022/2021-MP/Pa, com critério de 
julgamento menor preço por grupo, modo de disputa “aberto”, e, diante 
do julgamento da Pregoeiro, designada pela PorTaria Nº. 8060/2020-MP/
PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a favor das empresas 
abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 03.930.566/0001-00 - odiMilSoM alVES PErEira
item 01 – Valor Global.....r$ 10.500,00
item 02 – Valor Global.....r$ 320,00
item 03 – Valor Global.....r$ 2.040,00
item 04 – Valor Global.....r$ 7.560,00
item 05 – Valor Global.....r$ 5.600,00
cNPJ 27.232.288/0001-86 - rB coMUNicacao ViSUal EirEli
item 06 – Valor Global.....r$ 4.160,00
Valor Total do certame: r$ 30.180,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 691407
PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021-MP/Pa

oBJETo: registro de Preços para aquisição de licenças de uso dos softwa-
res Microsoft
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo administrativo nº 134/2019-SGJ-
Ta que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 012/2021-MP/Pa, com critério de 
julgamento menor preço por grupo, modo de disputa “aberto”, e, diante do 
julgamento da Pregoeiro, designada pela PorTaria Nº. 40297/2019-MP/
PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a favor das empresas 
abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
19.877.285/0002-52 - laNliNK SolUcoES E coMErcialiZacao EM iN-
forMaTica S/a
Grupo 01 – Valor Global.....r$ 7.886.887,70
Valor Total do certame: r$ 7.886.887,70
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 10 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 691408

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 16 de junho 
de 2021

Portaria Nº 1507/2021-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 116915/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa, Salvaterra/Pa, curuçá/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2021 - 01/06/2021, 15/06/2021 - 18/06/2021, 
22/06/2021 - 22/06/2021, 24/06/2021 - 24/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e ½ (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de acará, Salvaterra 
e curuçá/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 14 de junho de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 30 de junho 
de 2021

Portaria Nº 1654/2021-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117910/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaYlor coSTa lEdo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1716
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): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica em 
obra de construção do muro de arrimo na orla 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 , 23 de junho de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 06 de julho 
de 2021

Portaria Nº 1806/2021-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 119427/2021 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): Vila Santa fé/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 12/07/2021, 20/07/2021 - 21/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Jerffson Lemos Tortola até a zona rural 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 , 02 de julho de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 20 de julho 
de 2021

Portaria Nº 1939/2021-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 120635/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN rodriGUES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1869
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2021 - 14/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar manutenção nos 
equipamentos de informática da PJ de Xinguara/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de julho de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2340/2021-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 122385/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 17/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2341/2021-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 122747/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo TaPaJoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-d-iii
MaTrÍcUla: 999.567
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2342/2021-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 122999/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nos cargos 
das PJ´s de Itaituba e Jacareacanga/PA (Portaria N. 058/2021-MP/CGMP).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2343/2021-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 123359/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 12/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Elaboração de relatório psicosocial - Realizar visita domiciliar 
e elaboração de estudo social, objeto do Procedimento administrativo SiMP 
Nº 000183-133/2021.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2344/2021-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 123003/2021 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): redenção/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2021 - 18/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz ricardo Pinho até o município de redenção/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 2345/2021-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 123240/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iraNildo PErEira QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SUB-TENENTES) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2268
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: Santarém - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 13/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2346/2021-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 123321/2021 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): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 18/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar instalação do 
servidor de arquivo e migrar os arquivos do servidor que será substituído.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2347/2021-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 122971/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE loBaTo SoBral
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.821
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006 oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nos cargos 
das PJ´s de Itaituba e Jacareacanga/PA (Portaria N. 058/2021-MP/CGMP).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2348/2021-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 123189/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, augusto corrêa/Pa, Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2021 - 11/08/2021, 17/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar serviços de ma-
nutenção nos computadores, impressoras e rede lógica das PJ´s de São 
Miguel do Guamá, augusto corrêa e Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2349/2021-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 123415/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErTo XaViEr dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1466
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Everaldo de Souza Gomes até a 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 , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2350/2021-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 123214/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, augusto corrêa/Pa, Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2021 - 11/08/2021, 17/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Renato Miranda Braga até as PJ´s de São Miguel do Guamá, 
augusto corrêa e Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2351/2021-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 123440/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
DESTINO(S): Salinópolis/PA
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 16/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Elaboração de relatório psicosocial - Realizar estudo social de 
menores no município de Salinópolis/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2352/2021-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 123019/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aGlaildo MoNTEiro Maia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.949
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: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar instalação de ar 
condicionado na PJ de São caetano de odivelas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 2353/2021-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 122380/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa, curuçá/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 20/07/2021, 29/07/2021 - 29/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar a entrega e configu-
ração dos computadores e impressora da PJ de colares, bem como realizar ma-
nutenção nos equipamentos de informatica e rede logica da PJ de curuçá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2354/2021-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 122008/2021 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): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 28/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar o translado de 
04 (quatro) condicionadores de ar do tipo Split System.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2355/2021-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 123410/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN NaZarENo PErEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.918
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2021 - 12/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Pública - Prestar apoio na organização e partici-
pação de audiência Pública a ser realizada no município de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2356/2021-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 123631/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São luís/Ma
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 14/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2357/2021-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 123413/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2021 - 14/08/2021, 16/08/2021 - 21/08/2021
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 , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2358/2021-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 122913/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria HElfEr
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTra-
JUd
MaTrÍcUla: 999.2765
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 20/08/2021, 29/08/2021 - 03/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 (dez e ) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2359/2021-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 123168/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: VYllYa coSTa Barra SErENi
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça criminal de ananindeua
MaTrÍcUla: 999.833
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 24/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, como coordenadora do evento, do “Seminário 15 anos da lei Maria da 
Penha: avanços e conquistas” e entrega do prêmio “Mulheres Empodera-
das” que acontecerá no município de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2361/2021-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 123290/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 20/08/2021
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QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - realizar a organização do acervo 
arquivístico e analise documental daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2362/2021-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 123627/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São luís/Ma
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 14/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2363/2021-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 123672/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2021 - 28/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistorias em escolas 
públicas e vias urbanas daquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2364/2021-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 122856/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Nova Timboteua
MaTrÍcUla: 999.2460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Nova Timboteua - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2021 - 11/08/2021, 16/08/2021 - 20/08/2021, 
30/08/2021 - 31/08/2021
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 , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2365/2021-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 123044/2021 conforme abaixo relacionado:

NoME: MarcElo aNToNio SilVa MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.623
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: 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 , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2366/2021-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 123221/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alBElY MiraNda loBaTo
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça com atribuições Gerais de Belém
MaTrÍcUla: 999.448
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 27/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro 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 , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2367/2021-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 123054/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-ii
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2021 - 10/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências no 
município de Santa luzia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2368/2021-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 123002/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
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, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2021 - 20/08/2021
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 Itaituba e Jacareacanga/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2369/2021-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123675/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 12/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria lucineide Barbosa Monteiro até o município de Bragança/
Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2370/2021-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 123763/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaiME diaS liMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.3244
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, Baião/Pa, Tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2021 - 19/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - realizar, como integrante 
da comitiva do Procurador Geral de Justiça, visita institucional à ra do 
Tocantins.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 10 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2373/2021-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 123426/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oriValdo PEdro dE liMa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1032
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - concluir a organização do acervo 
arquivístico da PJ de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2374/2021-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 123677/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Breu Branco
 MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São luís/Ma
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 14/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2375/2021-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 123604/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-a-V
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 13/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar serviços de re-
paros nas instalações elétricas da PJ de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2376/2021-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 123237/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE EdValdo PErEira SalES
carGo/fUNÇÃo: diretor-Geral - cEaf
MaTrÍcUla: 999.817
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 24/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar, como diretor-Geral do cEaf, do “Se-
minário 15 anos da lei Maria da Penha: avanços e conquistas” e entrega 
do prêmio “Mulheres Empoderadas” que acontecerá no município de San-
tarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2377/2021-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 123624/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MUllEr MarQUES SiQUEira
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São luís/Ma
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 14/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2378/2021-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 123001/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3280
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, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária nos cargos 
das PJ´s de Santarém e Itaituba/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2379/2021-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 123176/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1329
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 24/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, como Promotora de Justiça auxiliar do evento, “Seminário 15 anos da 
lei Maria da Penha: avanços e conquistas” e entrega do prêmio “Mulheres 
Empoderadas” que acontecerá no município de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2380/2021-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 123614/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jair SoUZa MEirElES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1114
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar serviços de ins-
talações elétricas na PJ de Maracanã/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Protocolo: 691419

.

.

oUtras MatÉrias
.

o MiNistÉrio PÚBLico do estado, por meio da comissão Per-
manente de Licitação, comunica aos interessados que a empresa aMa-
ZoNTEcHNoloGY iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo ElÉTrica EirEli inter-
pôs recurso administrativo em face do resultado da fase de habilitação 
da ToMada dE PrEÇoS Nº 002/2021-MP/Pa, que tem como objeto a re-
forma para adequação do sistema de proteção e combate a incêndio do Ed. 
Sede, anexo i, anexo ii e extensões no município de Belém.
informamos que o inteiro teor do recurso está disponível no site http://
www.mppa.mp.br/, junto ao link da referida Tomada de Preços no Portal 
da Transparência, e que correrá a contar desta publicação, conforme o 
art.109, §3º da lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o prazo para apre-
sentação de contrarrazões acerca dos argumentos apresentados na peça 
recursal.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 691709
eXtrato de terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo

Núm. do Termo aditivo: 2º
Núm. do Termo de cooperação: 007/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará, Universidade federal do Pará 
(UfPa) e Movimento república de Emaús (EMaÚS).
objeto do Termo de cooperação: realização de esforços institucionais con-
juntos e integrados dirigidos ao levantamento de dados estatísticos dos 
índices de letalidade infanto-juvenil nos municípios de Santarém, altamira, 
Marabá, Belém e região Metropolitana, bem como para intercâmbio de 
informações sobre o tema e de ações intersetoriais e de articulação com a 
sociedade civil, visando a sensibilização, prevenção à problemática e indi-
cação de políticas públicas adequadas a seus enfrentamento.

Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de 
cooperação por mais 18 (dezoito) meses.
data de assinatura: 06/08/2021
Vigência do aditamento: 09/08/2021 a 08/02/2023.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 691436
eXtrato de ProcediMeNto PreParatÓrio Nº 074/2021-

MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000005-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 074/2021
data da instauração: 09/08/2021
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao recebimento indevido de gratificação por servi-
dor/professor da Universidade do Estado do Pará – UEPa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 691434
eXtrato de ProcediMeNto PreParatÓrio Nº 077/2021-

MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000036-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 077/2021
data da instauração: 09/08/2021
Objeto: INSTAURAR o presente Procedimento Preparatório nº 000036-
151/2021, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades atinentes 
à acumulação indevida de cargos públicos e/ou ao recebimento indevido 
de gratificação pela servidora/professora, da Universidade do Estado do 
Pará – UEPa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 691441
eXtrato de ProcediMeNto PreParatÓrio Nº 076/2021-

MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000024-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 076/2021
data da instauração: 09/08/2021
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao
recebimento indevido de gratificação pela servidora/professora, da Univer-
sidade do Estado do Pará – UEPa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 691446
Portaria Nº 2398/2021-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando o resultado da eleição realizada na Sessão ordinária do 
Egrégio colégio de Procuradores de Justiça, ocorrida no dia 05/08/2021, 
visando a escolha do 2º Vice-ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado 
do Pará, objeto do Processo n.º 022/2021-cPJ,
r E S o l V E:
NoMEar o Procurador de Justiça claUdio BEZErra dE MElo para o cargo 
de 2º Vice-ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, no biênio 
2021/2022, com o término do mandato em 04/08/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 691444
ato Nº 015/2021 – 2ªPJtFPaisFrJe

aProVaÇÃo das coNtas coM recoMeNdaÇÃo
ProcediMeNto adMiNistratiVo

siMP Nº 000096-110/2017
a 2ª ProMoTora dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 001/2017-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa coM rEcoMENdaÇÃo as contas da entidade deno-
minada fUNdaÇÃo JoSÉ Maria araÚJo caVallEiro dE MacEdo, cNPJ 
nº 08.519.062/0001-16, referentes ao ano-calendário 2016.
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E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
rEcoMENdaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, pela 2ª Promotoria de Jus-
tiça de Tutela das fundações Privadas, associações de interesse Social, 
falências e recuperação Judicial e Extrajudicial, com fundamento nas dis-
posições constitucionais e legais rESolVE:
rEcoMENdar, ao Presidente da entidade denominada fUNdaÇÃo JoSÉ 
Maria araÚJo caVallEiro dE MacEdo, cNPJ nº 08.519.062/0001-16:
1. Que a entidade apresente o alvará de funcionamento referente ao ano-
calendário de 2016 ou decisão fundamentada da Secretaria de finanças do 
Município de Belém pela sua não emissão.
fica a Presidente da entidade denominada fUNdaÇÃo JoSÉ Maria araÚ-
Jo caVallEiro dE MacEdo, cNPJ nº 08.519.062/0001-16, devidamente 
informado de que o não atendimento à presente recomendação deixará 
evidenciado o propósito deliberado de desrespeitar o princípio da legalida-
de, afastando, pois, eventual e futura alegação de boa-fé, sujeitando-o a 
responder, judicialmente.
Belém, 09 de agosto de 2021.
 HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotora de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações de
interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 691458
ato Nº 014/2021 – 2ªPJtFPaisFrJe

aProVaÇÃo das coNtas coM recoMeNdaÇÃo
ProcediMeNto adMiNistratiVo

siMP Nº 000411-110/2013
a 2ª ProMoTora dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 001/2017-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa coM rEcoMENdaÇÃo as contas da entidade deno-
minada fUNdaÇÃo JoSÉ Maria araÚJo caVallEiro dE MacEdo, cNPJ 
nº 08.519.062/0001-16, referentes ao ano-calendário 2011.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
rEcoMENdaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, pela 2ª Promotoria de Jus-
tiça de Tutela das fundações Privadas, associações de interesse Social, 
falências e recuperação Judicial e Extrajudicial, com fundamento nas dis-
posições constitucionais e legais rESolVE:
rEcoMENdar, ao Presidente da entidade denominada fUNdaÇÃo JoSÉ 
Maria araÚJo caVallEiro dE MacEdo, cNPJ nº 08.519.062/0001-16:
1. Que a entidade apresente o alvará de funcionamento referente ao ano-
calendário de 2011 ou decisão fundamentada da Secretaria de finanças do 
Município de Belém pela sua não emissão.
fica a Presidente da entidade denominada fUNdaÇÃo JoSÉ Maria araÚ-
Jo caVallEiro dE MacEdo, cNPJ nº 08.519.062/0001-16, devidamente 
informado de que o não atendimento à presente recomendação deixará 
evidenciado o propósito deliberado de desrespeitar o princípio da legalida-
de, afastando, pois, eventual e futura alegação de boa-fé, sujeitando-o a 
responder, judicialmente.
Belém, 09 de agosto de 2021.
 HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotora de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações de
interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 691474
eXtrato da ata da 7ª sessÃo ordiNÁria do coLÉGio de 

ProcUradores de JUstiÇa
data: 05/08/2021 (quinta-feira)
Horário: 10h
local: Plenário Virtual do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça cesar Bechara Nader Mattar Ju-
nior
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
aSSUNToS adMiNiSTraTiVoS
comparecimento: Estiveram presentes o Procurador-Geral de Justiça, ce-
sar Bechara Nader Mattar Junior, e os Procuradores de Justiça: Manoel 
Santino Nascimento Junior, raimundo de Mendonça ribeiro alves, cláudio 
Bezerra de Melo, Ubiragilda Silva Pimentel, luiz cesar Tavares Bibas, Ge-
raldo de Mendonça rocha, francisco Barbosa de oliveira, dulcelinda lobato 
Pantoja, Marcos antônio ferreira das Neves, adélio Mendes dos Santos, 
Mariza Machado da Silva lima, ricardo albuquerque da Silva, Mario No-
nato falangola, Maria da conceição Gomes de Souza, Maria da conceição 
de Mattos Sousa, leila Maria Marques de Moraes, Tereza cristina Barata 
Batista de lima, Maria Tércia ávila Bastos dos Santos, Jorge de Mendonça 
rocha, Hezedequias Mesquita da costa, Maria célia filocreão Gonçalves, 
cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, Maria do Socorro Martins car-
valho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho, Hamilton Nogueira Salame, 
Waldir Macieira da costa filho, e ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
Secretária do colégio de Procuradores de Justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta: Justificou a ausência o Procurador de 
Justiça Nelson Pereira Medrado.
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira. Não esteve presen-
te, por motivo de férias, o Procurador de Justiça Estevam alves Sampaio 
Filho, e, por motivo de licença para tratamento de saúde, não se fizeram 
presentes os Procuradores de Justiça antonio Eduardo Barleta de almeida 
e Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
3. assunto: aprovação de atas. a ata da sessão ordinária de 05/07/2021 
foi aprovada por unanimidade. registrada a abstenção dos Procuradores de 
Justiça que não estiveram presentes à aludida sessão.

4. assunto: comunicações da Secretaria. Protocolo nº 7241/2021: a 
Secretaria dá conhecimento da PorTaria Nº 2103/2021-MP/PGJ, que 
fixa novos valores de bolsa de estágio para estudantes de nível médio e 
superior, com efeitos financeiros a partir de 1/8/2021, conforme disposto 
no art. 17, §1º da resolução nº 031/ 2013-cPJ, para ser referendada 
pelo E. colégio de Procuradores de Justiça. a Portaria foi referendada por 
unanimidade.
5. Processo nº 022/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. as-
sunto: Eleição para a formação da lista tríplice para escolha do 2º ouvidor-
Geral do Ministério Público do biênio 2021-22. Procedida a eleição, com a 
observância de todos os trâmites legais, o Presidente anunciou o resulta-
do: Procurador de Justiça cláudio Bezerra de Melo, 19 (dezenove) votos; 
1 (um) voto nulo; e nenhum voto em branco. formada a lista e submetida 
ao Procurador-Geral de Justiça este decidiu nomear o Procurador de Justi-
ça cláudio Bezerra de Melo para ocupar o cargo de 2º Vice-ouvidor-Geral 
do Ministério Público para o biênio 2021-2022, com o respectivo mandato 
encerrando em 04/08/20222.
coMissÕes teMÁticas
6. Processo nº 021/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. relato-
ra: Procuradora de Justiça dulcelinda lobato Pantoja. Vistores: Procurado-
res de Justiça ricardo albuquerque da Silva e Marcos antônio ferreira das 
Neves. assunto: Proposta de reforma da resolução que rege o Grupo de 
atuação Especial no combate ao crime organizado (GaEco). o Presidente 
anunciou a apreciação do processo nº 021/2021-cPJ. destacou que na 
sessão ordinária de 05/07/2021, após a apresentação do voto da Relatora, 
favorável à aprovação do projeto de resolução sob exame, os Procurado-
res de Justiça ricardo albuquerque e Marcos antônio, respectivamente, 
pediram vistas. os Vistores apresentaram seus votos, ambos favoráveis à 
aprovação do projeto. Em votação, por unanimidade, deliberou o E. colégio 
pela aprovação do projeto de resolução sob exame, nos termos do voto da 
relatora.
7. Processo nº 024/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. re-
lator: Procurador de Justiça Waldir Macieira da costa filho. Vistor: Mar-
cos antônio ferreira das Neves interessado: centro de apoio operacional 
(cao) constitucional. assunto: Projeto de resolução que reestrutura os 
centros de apoio operacional e seus respectivos núcleos. o Presidente 
anunciou a apreciação do processo nº 024/2021-cPJ. destacou que na 
sessão ordinária de 05/07/2021, após a apresentação do voto do Relator, 
favorável à aprovação do projeto de resolução sob exame, o Procurador de 
Justiça Marcos antônio pediu vistas. o Vistor apresentou seu voto favorá-
vel à aprovação do projeto. Em votação, por unanimidade, deliberou o E. 
colégio pela aprovação do projeto de resolução sob exame, nos termos do 
voto do relator.
8. Processo nº 042/2019-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tor: Procurador de Justiça Estevam alves Sampaio filho. Vistor: Procurador 
de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. assunto: aprovação do Plano 
de atuação do Grupo de Trabalho de Execução Penal e Sistema Prisional do 
Ministério Público do Estado do Pará. o Presidente anunciou a continuidade 
da apreciação do processo nº 042/2019-cPJ. Esclareceu que, na sessão 
ordinária de 08/04/2021, após a apresentação do voto do Relator, favorá-
vel à aprovação do projeto de resolução sob exame, o dr. Manoel Santino 
pediu vistas. o Vistor aderiu ao voto do relator. o dr. Waldir Macieira pediu 
vistas. o Presidente concedeu. a apreciação do projeto terá continuidade 
na próxima sessão ordinária do E. Colégio. Cientes os presentes.
9. Processo nº 006/2019-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tor: Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. interessa-
dos: Promotores de Justiça de castanhal. assunto: Proposta de mudança 
nas atribuições das Promotorias de Justiça de castanhal. o Presidente 
anuncia a apreciação do processo nº 006/2019-cPJ. o relator apresentou 
seu voto favorável à aprovação do projeto de resolução sob exame. Em 
discussão, o Presidente concedeu a palavra à Promotora de Justiça Sabrina 
Mamede Napoleão Kalume para prestar esclarecimentos. Se manifestaram, 
também, os Procuradores de Justiça Jorge rocha, ricardo albuquerque, 
Marcos antônio, cláudio Melo, Socorro Mendo, o relator e o Presidente. 
Em votação, por unanimidade, deliberou o E. colégio pela aprovação do 
projeto de resolução sob exame, nos termos do voto do relator. registrada 
a abstenção do Procurador de Justiça Jorge rocha.
10. Processo nº 011/2020-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. re-
lator: Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. interessa-
dos: Promotores de Justiça da família da 3ª Entrância. assunto: Proposta 
de alteração da resolução nº 020/2013-cPJ, que transforma a 3ª Promo-
toria de Justiça de família na 11ª Promotoria de Justiça de atribuições 
Gerais. o Presidente anunciou a apreciação do processo nº 011/2020-cPJ. 
o relator apresentou seu voto, favorável à aprovação do projeto de reso-
lução em debate. o Presidente concedeu a palavra à Promotora de Justiça 
Maria de Belém Santos para prestar esclarecimentos. Em votação por una-
nimidade, deliberou o E. colégio pela aprovação do projeto de resolução 
sob exame, nos termos do voto do relator.
11. Processo nº 007/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. 
relator: Procurador de Justiça Waldir Macieira da costa filho. assunto: 
Proposta de alteração da resolução nº 007/2010-cPJ, de 10 de junho de 
2010, que disciplina o serviço voluntário no âmbito do Ministério Público 
do Estado do Pará (MPPa). o Presidente retirou de pauta o processo nº 
007/2021-cPJ.
12. Processo nº 006/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. re-
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lator: Procurador de Justiça Estevam alves Sampaio. assunto: Projeto de 
resolução que altera a resolução nº 007/2019-cPJ, que disciplina e regu-
lamenta, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a instauração 
e tramitação dos procedimentos extrajudiciais cíveis e administrativos nas 
questões de interesses ou direitos difusos, coletivos, individuais homogê-
neos e individuais indisponíveis, o termo de ajustamento de conduta e a 
recomendação, para regulamentar o rito de recurso em matéria de fato. o 
Presidente retirou de pauta o processo nº 006/2021-cPJ, devido a ausên-
cia justificada do Relator.
13. Processo nº 028/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. 
relatora: Procuradora de Justiça dulcelinda lobato Pantoja. interessado: 
centro de apoio operacional criminal (cao criminal). assunto: Projeto 
de resolução que dispõe do acordo de não persecução penal no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa). o Presidente anunciou a 
apreciação conjunta dos processos nº 028/2021-cPJ e 027/2021-cPJ. os 
relatores, Procuradores de Justiça dulcelinda Pantoja e Waldir Maciera, na 
ordem, apresentaram seus votos, ambos favoráveis à aprovação dos proje-
tos de resolução em debate. Em votação, por unanimidade, deliberou o E. 
colégio pela aprovação do projeto de resolução que dispõe sobre o acordo 
de não persecução penal, nos termos do voto da relatora.
14. Processo nº 026/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. re-
latora: Procuradora de Justiça dulcelinda lobato Pantoja. assunto: Projeto 
de resolução que modifica a resolução nº 002/2018-CPJ que instituiu as 
comissões Temáticas Permanentes ou Temporárias no colégio de Procu-
radores de Justiça. o Presidente anunciou a apreciação do processo nº 
026/2021-cPJ. a relatora apresentou seu voto favorável à aprovação do 
projeto de resolução em debate. Em discussão, se manifestaram os Procu-
radores de Justiça Marcos antônio, ricardo albuquerque, Socorro Mendo, 
Waldir Macieira, Ubiragilda Pimentel e a Secretária. o dr. ricardo albu-
querque pediu vistas. o Presidente concedeu. a apreciação do projeto terá 
continuidade na próxima sessão ordinária do E. Colégio.
15. Processo nº 027/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. re-
lator: Procurador de Justiça Waldir Macieira da costa filho. interessado: 
centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público (caodPP). 
assunto: Projeto de resolução que dispõe do acordo de não persecução 
cível no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa). o Presi-
dente anunciou a apreciação conjunta dos processos nº 028/2021-cPJ e 
027/2021-cPJ. os relatores, Procuradores de Justiça dulcelinda Pantoja 
e Waldir Maciera, na ordem, apresentaram seus votos, ambos favoráveis 
à aprovação dos projetos de resolução em debate. o dr. Waldir Macieira 
apresentou emendas redacionais ao projeto. Em votação, por unanimida-
de, deliberou o E. colégio pela aprovação do projeto de resolução que dis-
põe sobre o acordo de não persecução cível, nos termos do voto do relator.
Processos adMiNistratiVos
16. Processo nº 014/2019-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça alan John-
nes lira feitosa. recorrido: conselho Superior do Ministério Público. inte-
ressada: Promotora de Justiça Mariana Sousa cavaleiro de Macedo dan-
tas. relator: Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça rocha. Vistor: 
Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. assunto: Pedido 
de reconsideração em face do julgamento proferido na décima sessão ex-
traordinária do conselho Superior que trata do quadro geral de antigui-
dade. o Presidente anuncia a continuidade do julgamento do processo nº 
014/2019-CPJ. Esclareceu que na sessão ordinária de 07/11/2019, após 
o Relator ratificar seu voto pelo conhecimento e total improvimento do 
recurso, o dr. Manoel Santino pediu vistas. as partes foram devidamente 
intimadas. o Vistor apresentou seu voto, concordando com o posiciona-
mento do relator. Em votação, por unanimidade, deliberou o E. colégio 
pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do voto do 
relator. registrado o impedimento dos Procuradores de Justiça célia filo-
creão e Jorge rocha.
17. Processo nº 011/2021-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça Ítalo cos-
ta dias. advogado: clodomir assis araujo Junior, oaB/Pa 10.686. recorri-
da: Procuradoria-Geral de Justiça. interessados: layla Silva Maia, flaviane 
cândida Pereira, Jacilene Kelly rodrigues ferreira de Souza, fabrícia Belfort 
lima da costa Silva, raquel Simone de Souza, Mayara cristina Mendonça 
de farias e cátia Patrícia ferreira. relatora: Procuradora de Justiça ana 
Tereza do Socorro da Silva abucater. Vistor: Marcos antônio ferreira das 
Neves. assunto: recurso contra a decisão em sede de processo adminis-
trativo-disciplinar (Pad) que aplicou penalidade ao recorrente. o Presiden-
te adiou a continuidade do julgamento do processo nº 011/2021-cPJ para 
a próxima sessão ordinária do E. Colégio, a pedido do Vistor.
18. Processo nº 007/2020-cPJ. recorrente: adamor aires de oliveira. re-
corrida: Procuradoria-Geral de Justiça. interessado: Promotor de Justiça 
Januário constâncio dias Neto. relatora: Procuradora de Justiça Tereza 
cristina Barata Batista de lima. assunto: recurso contra a decisão que 
arquivou o Processo administrativo disciplinar (Pad) nº 103/2018-cGMP/
Pa. o Presidente anunciou a continuidade do julgamento do processo nº 
011/2021-cPJ. as partes foram devidamente intimadas. o Promotor de 
Justiça interessado solicitou inscrição para apresentar sustentação oral 
de forma virtual. A Relatora procedeu a leitura do relatório. Devidamen-
te intimado, o interessado não adentrou na sala virtual. a relatora leu 
o voto pelo conhecimento e improvimento do recurso. Em votação, por 
unanimidade, deliberou o E. colégio pelo conhecimento e improvimento 
do recurso, nos termos do voto da relatora. registrado o impedimento dos 
Procuradores de Justiça Geraldo rocha e Jorge rocha.
19. Processo nº 001/2020-cPJ. recorrente: anderson Santos de Sousa. 
recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relatora: Procuradora de Justiça 
leila Maria Marques de Moraes. assunto: recurso contra a decisão da Pro-
curadoria-Geral de Justiça que aplicou penalidade de suspensão ao recor-

rente nos autos do Processo administrativo disciplinar (Pad) nº 043/2019-
MP/SGJ-Ta. Na presidência da sessão, a dra. Ubiragilda Pimentel retirou o 
processo nº 001/2020-cPJ de pauta, a pedido da relatora.
20. Processo nº 019/2021-cPJ. recorrente: florislene do Socorro cala-
do rebelo. advogado: Marcelo Nazareno lima arrifano oaB/Pa 9365-a. 
recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relator: Procurador de Justiça 
claudio Bezerra de Melo. assunto: recurso contra a decisão da Procu-
radoria-Geral de Justiça que indeferiu o pedido de restabelecimento de 
pagamento de pensão por morte formulado pela recorrente. o Presidente 
anunciou o julgamento do processo nº 019/2021-cPJ. as partes foram de-
vidamente intimadas. o advogado da recorrente se inscreveu para realizar 
sustentação oral. O Relator procedeu a leitura do relatório. O Dr. Marcelo 
Nazareno apresentou sua sustentação oral, no prazo regimental. o relator 
leu o voto pelo conhecimento e improvimento do recurso. Em discussão, se 
manifestaram os Procuradores de Justiça Marcos antônio, Socorro Mendo, 
Manoel Santino, ricardo albuquerque, Waldir Macieira, francisco Barbosa 
e o relator. o dr. Marcos antônio apresentou, em questão de ordem, pre-
liminar de não conhecimento do recurso, por incompetência do E. colégio 
para apreciar a matéria. o dr. Manoel Santino, em questão de ordem, 
apresentou preliminar de não conhecimento do recurso, por incompetência 
do E. Colégio para restabelecer o pagamento da pensão requerido; ao final, 
aderiu à preliminar levantada pelo dr. Marcos antônio. o advogado prestou 
esclarecimentos sobre matéria de fato. o relator aderiu à preliminar le-
vantada pelo dr. Marcos antônio. Em votação, por unanimidade, deliberou 
o E. colégio pelo não conhecimento do recurso, por incompetência para 
apreciar a matéria.
oUtros assUNtos
21. Palavra franqueada. Nada a consignar.
o QUe coUBer
Nada a consignar.
Na presidência da sessão, a dra. Ubiragilda Pimentel deu por encerrados os 
trabalhos as 17h:10. Para constar, eu, ana Tereza do Socorro da Silva abu-
cater, __________________, que secretariei a reunião, lavrei a presente 
ata que, depois de lida e achada conforme, pelo Presidennte da sessão foi 
assinada.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 691506
 aViso N.º 17/2021-csMP/MPPa

  faço público, a quem interessar possa que a 8ª Sessão ordinária do con-
selho Superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no dia 16 
de agosto de 2021, às 9h, no site www.mppa.mp.br e no Plenário “Procu-
rador de Justiça octávio Proença de Moraes”, quarto andar do Edifício-Sede 
do Ministério Público do Estado do Pará, situado à rua João diogo, nº 100, 
Bairro da cidade Velha, nesta cidade, para apreciação da pauta a seguir:
iteNs da PaUta:
1. apreciação das atas da 4ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, reali-
zada nos dias 26/04 a 30/04/2021, e da 5ª Sessão ordinária ocorrida em 
12/05/2021.
2. Julgamento de certames:
2.1. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 3º PJ de 
Bragança, Edital n.º 05/2021, Gedoc n.º 107.714/2021.
2.2. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 5º PJ cível e 
de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, Edital n.º 19/2021, Gedoc 
n.º 110.197/2021.
2.3. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 1º PJ de 
Violência familiar e doméstica contra Mulher de Belém, Edital n.º 20/2021, 
Gedoc n.º 110.198/2021.
2.4. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de aveiro, 
Edital n.º 26/2021, Gedoc n.º 110.204/2021.
2.5. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Ulia-
nópolis, Edital n.º 27/2021, Gedoc n.º 110.210/2021.
2.6. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de acará, 
Edital n.º 28/2021, Gedoc n.º 110.205/2021.
2.7. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Porto 
de Moz, Edital n.º 29/2021, Gedoc n.º 110.211/2021.
2.8. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Medi-
cilândia, Edital n.º 30/2021, Gedoc n.º 110.206/2021.
2.9. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Santa-
na do araguaia, Edital n.º 31/2021, Gedoc n.º 110.212/2021.
2.10. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de 2º PJ de 
São félix do Xingu, Edital n.º 32/2021, Gedoc n.º 110.208/2021.
3. apreciação de Expediente:
3.1. Protocolo SiP n.º 8385/2021 (referente ao SiMP n.º 000253-151/2014)
requerente: Nilo Emanoel rendeiro de Noronha (advogado: dr. filipe cou-
tinho da Silveira)
requerido(s): conselho Superior do Ministério Público do Para (cSMP)
interessados: Edmilson Brito rodrigues
 izabela Jatene de Souza (advogado(s): dr. francisco Brasil Monteiro fi-
lho, dr.
 Sábato Giovanni Megale rossetti)
assunto: Pedido de nulidade do julgamento do processo n.º 000253-
151/2014, realizado no dia 09/06/2021
4.Julgamento de Processos:
4.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa 
filHo:
4.1.1. Processo n.º 000002-012/2021
requerente(s): Promotor de Justiça Evandro de aguiar ribeiro
requerido(s): conselho Superior do Ministério Público do Para (cSMP)
origem: conselho Superior do Ministério Público do Para (cSMP)
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assunto: autorização de afastamento das funções, para frequentar curso 
de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Direito na Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC/SP)
4.2. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
4.2.1. Processo n.º 000052-012/2019
requerente(s): Promotora de Justiça lílian regina furtado Braga
requerido(s): conselho Superior do Ministério Público do Para (cSMP)
origem: conselho Superior do Ministério Público do Para (cSMP)
Assunto: Comunicação de retorno às atividades ministeriais, após afasta-
mento da Promotora de Justiça lílian regina furtado Braga para frequentar 
curso de Mestrado na Universidade Federal Fluminense (Niterói/RJ)
4.2.2. Processo n.º 000044-132/2019 – SiGiloSo
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
requerido(s): Secretaria Municipal de Educação de Jacundá
origem: Promotoria de Justiça de Jacundá
assunto: averiguar fornecimento de merenda escolar no Município de Ja-
cundá
4.2.3. Processo n.º 001396-801/2019 – SiGiloSo
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
requerido(s): Secretaria de Segurança Pública (Estado do Pará)
origem: 1ª PJ criminal de altamira
assunto: investigar fatos ocorridos com detentos da Unidade Prisional (crralT)
4.3. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES car-
ValHo:
4.3.1. Processo n.º 000222-012/2015
requerente(s): Promotor de Justiça franklin lobato Prado
requerido(s): conselho Superior do Ministério Público do Para (cSMP)
origem: conselho Superior do Ministério Público do Para (cSMP)
assunto: Envio de comprovantes de atividades acadêmicas durante perío-
do de afastamento do Membro para frequentar doutorado na Universidade 
de Salamanca/Espanha
4.3.2. Processo n.º 000026-012/2020
requerente(s): Promotor de Justiça Túlio chaves Novaes
requerido(s): conselho Superior do Ministério Público do Para (cSMP)
origem: conselho Superior do Ministério Público do Para (cSMP)
assunto: Pedido de autorização de afastamento para frequentar curso de 
Pós-Doutorado no Internacional Institute of Social Studies (ISS), na Uni-
versidade de EraSMUS, cidade de Haia/ Holanda
5. o que ocorrer.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2021.
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa

Protocolo: 691786
Portaria Nº 0293/2021-MP/sUB-ta

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora abaixo relacionada licença casamento, com fulcro 
no artigo 72, ii, da lei nº 5.810/94:
- JEaNNE MarcElE loBaTo dE SoUSa – Período: 30/07 a 06/08/2021 – 
GEdoc nº 122650/2021
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 2339/2021-MP/PGJ
republicada por incorreção no d.o.E. de 11 de agosto de 2021
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais;
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

Portaria Nº 2400/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
9002/2021, em 25/06/2021, de lavra da conselheira Presidente do TcE/

PA, Maria de Lourdes Lima de Oliveira, solicitando a retificação do Ato de 
aposentadoria nº 139/2016, expedido em favor da servidora, fátima Maria 
ávila Paradela;
CONSIDERANDO o parecer nº 224/2021-ASS/JUR/PGJ, às fls. 18 a 21 nos 
autos do expediente nº 9002/2021, acolhido in totum pela d. Procurado-
ria-Geral de Justiça, por meio do despacho exarado à fl. 22 do referido 
expediente;
coNSidEraNdo as diretrizes do artigo 71, inciso iX da constituição fede-
ral, art. 116, inciso iX da constituição do Estado do Pará e artigo 1º, inciso 
iX da lei complementar nº 81 /2012;
coNSidEraNdo os fundamentos expostos no despacho apresenta-
do pelo Tribunal de contas do Estado do Pará nos autos do Processo nº 
515232/2016, de lavra do conselheiro Edvaldo fernandes de Souza, e,
coNSidEraNdo a determinação da d. PGJ ao departamento de recursos 
Humanos, no sentido de empreender os ajustes necessários na composição 
dos proventos da servidora aposentada fátima Maria ávila Paradela, para 
alteração do percentual de adicional de Tempo de Serviço,
r E S o l V E:
i - rETificar o ato nº 139/2016, do Procurador-Geral de Justiça datado 
de 06/09/2016, publicado no d.o.E. de 19/09/2016, no sentido de ajus-
tar a composição dos proventos da servidora aposentada, fáTiMa Maria 
áVila ParadEla, com alteração do percentual de adicional de Tempo de 
Serviço de 50% para 35%, conforme abaixo discriminado:

dEScriÇÃo rEf
 

Valor EM r$
 

VENciMENTo BaSE 30 dias
 

3.968,98
 

VB dEc. JUdicial iNcorPorada 12%
 

476,27
 

adicioNal dE fUNÇÃo  1.530,98
 

VPNi – lEi N.º 8.329/15  927,16
 

adic. P/T SErViÇo 35%
 

2.416,18
 

rEMUNEraÇÃo  9.319,57
 

II - O efeito financeiro desta retificação deverá será efetivado em folha de 
pagamento a partir do contracheque do mês de setembro/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 691920

.

.

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

sUsPeNsÃo de PreGÃo eLetrÔNico 2/2021 cPL/sesMa
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviços de locação de equipamentos de sistema de digitalização de exa-
mes de raio-X, gerenciamento de distribuição de imagens e Manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos de raio-X, para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde de altamira - Pa. comunica-
mos aos interessados no Pregão supracitado, publicado nos jornais: jornal 
Diário do Pará, Diário Oficial do Município de Altamira, Diário Oficial do 
Estado/IOEPA, Diário Oficial da União/DOU, sites: www.altamira.pa.gov.br 
e http://www.licitanet.com.br, que se encontra suspenso “SiNE diE”, con-
siderando a necessidade de Retificação do Termo de Referência, maiores 
informaçõespelo e-mail: cellicitasaude@gmail.com.
aNGElo BraZil da SilVa - Pregoeiro-decreto 330/2021

Protocolo: 691807
PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
retiFicaÇÃo do PreGÃo PreseNciaL 7/2021

o fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE alTaMira (SEcrETaria MUNi-
ciPal dE EdUcaÇÃo), através do Pregoeiro José Jorge de farias e Equipe 
de apoio composta por: ana Paula da Silva Barros e Polyana Moreira da 
Silva, instituídos pela Portaria 9 de 07 de janeiro de 2021. Torna público 
que no Aviso de Licitação, publicado: no Diário Oficial do Estado do Pará 
nº 34.658, seção municípios, pág. 121 de 04/08/2021, no Díário Oficial 
da União 146, de 04/08/2021, Diário oficial do município de Altamira 366, 
pag. 16. cujo objeto da licitação: contratação de Pessoa jurídica e/ou física 
para locação de veículos para o Transporte Escolar (fluvial e Terrestre).
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oNde se LÊ: roTa 37 : locaÇÃo dE VEÍcUlo VaN ou similar com ca-
pacidade mínima para 15 lugares sentados, ano mínimo do veículo 2010, 
para o Transporte de alunos: PErcUrSo: cajá ii, ramal cai o coro, ramal 
Vila Nova até EMEf Sol Nascente. TEMPo/Hora 140 KM, ToTal/diária: 
15.680 KM.
Leia-se: roTa 37: locaÇÃo dE VEÍcUlo Micro-ÔNiBUS ou similar com 
capacidade mínima para 22 lugares sentados, ano mínimo do veículo 2011, 
para o Transporte de alunos: PErcUrSo: Travessão do carlos, Travessão 
do Maurício, Travessão dos Soldados, Bom Jardim até a EMEf Vale Verde. 
TEMPo/Hora 100 KM, ToTal/diária: 11.200 KM.
Errata encontra-se a disposição dos interessados na divisão de Suprimen-
tos  e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na 
rua ac. dois, 530, Bairro Premem -  altamira/Pa. E no site da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE alTaMira www.altamira.pa.gov.br.

Protocolo: 691809

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREU BRANCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreU BraNco
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº dL-cPL-003/2021-PMBB
Processo administrativo nº 2021.0729-01/SEMaP
o Município de Breu Branco - Prefeitura, através da comissão Permanente 
de licitação - cPl, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar dispensa de licitação supramencionada, tendo como objeto 
a contratação de empresa para Prestação de Serviços visando à realização 
do Processo Seletivo Público-PSP e aplicação de curso de formação inicial, 
para o cargo agente comunitário de Saúde (acS), do Município de Breu 
Branco-Pa, compreendendo a elaboração do Edital de divulgação e anexos, 
inscrição, aplicação de provas e emissão do resultado final do processo, 
conforme Termo de referência, com fundamento no art. 24, inciso Xiii, lei 
8.666/93. abertura: 13/08/21 às 16:00h, na sala da cPl, sito à av. Belém, 
s/nº, centro, Breu branco-Pa. flávio Marcos Mezzomo - Prefeito Municipal.

Protocolo: 691810

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 034/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo N° 15.651/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). data 
da Sessão: 01/Set/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para UrBaNiZaÇÃo da ESTrada do 
GEladiNHo, localiZada Na aVENida ESTEVÃo, Bairro SÃo fÉliX i, 
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. Recursos: Federais/Próprios. Integra do Edi-
tal e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 
230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou 
pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, 
ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: franklin carneiro da Silva - 
Presidente-cEl/SEVoP.

Protocolo: 691812
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
Pregão Eletrônico nº 066/2021-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 
9.764/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE lEiTES ESPEciaiS E SUPlEMENToS aliMENTarES, 
coM o oBJETiVo dE aTENdEr aS NEcESSidadES do ProGraMa dE 
BENEfÍcioS EVENTUaiS E EMErGENciaiS ÀS PESSoaS EM SiTUaÇÃo EM 
VUlNEraBilidadE Social PEla SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia 
Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac. onde se 
sagraram vencedoras as empresas: NUTriXX SUPlEMENToS aliMENTarES 
lTda - cNPJ: 12.401.269/0001-69 -  vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 13, 14, 22 e 23 perfazendo o valor total de: r$ 272.849,00 
(duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais), dMc 
- diSTriBUidora E coMErcio dE MaTErial E NUTricao H - cNPJ: 
21.496.833/0001-65 - vencedora do item: 26, 27, 32 e 36, perfazendo o 
valor total de: r$ 76.795,00 (Setenta e seis mil, setecentos e noventa e 
cinco reais); diSTriBUidora HoSPiTalar raMoS E MENdoNca lTda - 
cNPJ: 27.117.540/0001-06 - vencedora dos itens: 25, 33 e 35, perfazendo 
o valor total de: r$ 43.105,00 (Quarenta e três mil e cento e cinco reais); 
laViE HoSPiTalar EirEli - cNPJ: 37.626.154/0001-01 - vencedora dos 
itens: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 24, 28, 29, 30 e 31, perfazendo o valor 
total de: r$ 343.556,00 (Trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e 
cinquenta e seis reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 
927877. Marabá 11/08/2021. Nadjalúcia oliveira lima - Secretaria 
Municipal de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários - 
SEaSPac - PorTaria Nº 0224/2017-GP.

Protocolo: 691813
extrato de contrato Nº 074/2021-seMed-PMM - Processo Nº 
7.826/2021-PMM - Tomada de Preços Nº 015/2021-cEl/SEVoP, objeto  
Contratação de empresa de engenharia para construção de reservatório 
metálico tipo tubular padrão fNdE de 15 mil litros, no NEi Maria clara 

Machado, Localizado na Avenida Dos Gavióes, Nº 53, Bairro Laranjeiras, 
Município de Marabá/Pa, Empresa: construtora falcão e Serviços lTda, 
cNPJ Nº 21.051.484/0001-78, Valor r$ 70.743,37 (setenta mil, setecentos 
e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), recursos: Salário Educa-
ção/Erário Municipal. início da Vigência: 04/08/2021. Término da Vigência: 
04/04/2021. Marilza de oliveira leite - Secretária Municipal de Educação. 
Marabá - Pa.
Extrato de contrato Nº 075/2021-SEMEd-PMM - Processo Nº 6.720/2021-
PMM - Tomada de Preços Nº 012/2021-cEl/SEVoP, objeto  contratação de 
empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma da escola 
municipal de ensino fundamental dr. inácio de Souza Moita, localizada na 
rua d - quadra norte - lote especial, bairro km 07, Município de Marabá/Pa, 
Empresa: a amancio Neto EirEli, cNPJ Nº 83.858.456/0001-14, Valor r$ 
1.106.149,50 (um milhão, cento e seis mil, cento e quarenta e nove reais 
e cinquenta centavos). recursos: Salário Educação/Erário Municipal. início 
da Vigência: 04/08/2021. Término da Vigência: 04/10/2022. Marilza de 
oliveira leite - Secretária Municipal de Educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 691818
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
O Pregoeiro torna pública a retificação do aviso de realização do PREGÃO 
ElETrÔNico Nº 083/2021-cPl/PMM, ProcESSo Nº 15.070/2021-PMM, 
publicado no Diário Oficial da União - DOU, Seção 3, Nº 146, página 223, 
no Diário Oficial do Estado - IOEPA N° 34.658, Página 123, Protocolo: 
688005 e no Jornal da amazônia; parte GEraiS; Página 4 - circulados em 
04/08/2021. onde se lê: data do certame: 17/08/2021, leia-se: data 
do certame: 26/08/2021. Permanecem inalteradas e válidas as demais 
informações publicadas anteriormente. Marabá (Pa), 12/08/2021.
flEdiNaldo oliVEira liMa
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria Nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 691815

aViso de HoMoLoGaÇÃo
adesÃo Nº 025/2021 - ceL/seVoP/PMM.

Homologação do Processo n° 15.111/2021 - PMM - objeto: adESÃo a 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 063/2020/SEVoP/PMM, ProcESSo 
Nº 15.365/2020-PMM, rEfErENTE ao PrEGÃo PrESENcial (SrP) N° 
059/2020-cEl/SEVoP/PMM - aQUiSiÇÃo dE MaTErial ElÉTrico, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo 
E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. fornecedora do serviços as empresas: 
KElfoNTE coMErcio VarEJiSTa dE MaTErial ElETrico EirEli-EPP, 
cNPJ: 32.371.749/0001-31 e, NoSSa TErra MaTEriaiS dE coNSTrU-
ÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 83.927.574/0001-37. Origem dos recursos: Pró-
prios - dotação orçamentária: Manutenção da Secretaria Municipal de 
Educação; Gestão de Ensino fundamental e Educação infantil.  Valor dos 
lotes 01, 02, 03, 06, 07 e 08 de r$ 448.589,17 (quatrocentos e quarenta 
e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos) e dos 
lotes 04 e 05 de r$ 118.733,32 (cento e dezoito mil, setecentos e trinta e 
três reais e trinta e dois centavos), pelo que HoMoloGo o resultado final.
Marabá - Pa, 10 de agosto de 2021.
Marilza de oliveira leite
Secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 691820
extrato de contrato Nº 076/2021 - seMed-PMM, Processo 
10.530/2019-PMM - Pregão Presencial SrP Nº 132/2020-cPl/PMM; ade-
são À ata de registro de Preços Nº 002/2021-cPl/PMM, objeto: con-
tratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de reprografia e 
encadernação de documentos, visando suprir às demandas administrati-
vas da secretaria Municipal de Educação - SEMEd e unidades de ensino 
vinculadas, Empresa: r. E. rocha comércio e Serviços lTda - EPP, cNPJ 
Nº 07.984.683/0001-08, Valor: r$ 65.125,00 (sessenta e cinco mil, cen-
to e vinte e cinco reais), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 
04/08/2021. Término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de oliveira leite 
- Secretária Municipal de Educação. Marabá - Pa
extrato de contrato Nº 077/2021 - seMed-PMM, Processo nº 
3.674/2021/PMM, Pregão Eletrônico (SrP) Nº 028/2021/cPl/PMM, obje-
to: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 
agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbi-
to Nacional, intermunicipais e interestaduais, Empresa: dinastia Viagens 
e Turismo lTda EPP, cNPJ Nº 15.741.481/0001-63, Valor r$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 
10/08/2021. Término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de oliveira leite - 
Secretária Municipal de Educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 691821
Retificação do Contrato Administrativo de nº 381/2021-FMS/PMM. 
Na publicação n° 34668 Página de nº 102 do dia 12/08/2021. Processo 
administrativo n° 8.038/2021-PMM, Pregão Eletrônico n° 063/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de utensílios de cozinha, eletrodo-
méstico, eletrônicos e mobiliários em geral para suprir as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. Em-
presa: SJ coMÉrcio dE UTilidadES - EirEli. inscrita no cNPJ sob no 
10.614788/0001-80, Valor: r$ 4.322,00 (Quatro Mil Trezentos e Vinte e 
dois reais). dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e 
alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Bá-
sica de Saúde - PaB, 10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria Municipal 
de Saúde - SEDE, 10 302 0084 2.061 Serviço Atendimento Móvel Urgente 
- SAMU, 10 305 0085 2.065 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 
Elemento de despesas:  3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assi-
natura: 09/08/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde 
de Marabá - Marabá/Pa.
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onde se lê: Processo administrativo nº 8.141/2021-PMM.
lê- se: Processo administrativo nº 8.038/2021-PMM.
onde se lê: objeto do contrato: aquisição de equipamentos, insumos, ma-
teriais e EPiS para coordenação de Endemias para o controle de Vetores e 
Prevenção de doenças (dENGUE, Zica, cHiKUNGUNYa).
lê- se: objeto do contrato: aquisição de utensílios de cozinha, eletrodo-
méstico, eletrônicos e mobiliários em geral para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas.

Protocolo: 691837

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 036/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo N° 16.126/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). data 
da Sessão: 02/Set/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
ilUMiNaÇÃo da PiSTa dE caMiNHada do rESidENcial NoVo Pro-
GrESSo, localiZado, ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. 
Recursos: Próprios. Integra do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/
PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Ma-
rabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Mara-
bá. ass.: franklin carneiro da Silva - Presidente-cEl/SEVoP

Protocolo: 691840

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 002/2021-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE (SE-
crETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE) - cNPJ: 16.678.326/0001-02 
- coNTraTado: E G dElMoNdES - cNPJ: 83.734.699/0001-40, contrato 
nº 20210359 com o valor global de r$: 10.000,91 e a coNTraTado: J. 
M. do NaSciMENTo NETo EilrEli - cNPJ: 33.614.394/0001-27, contrato 
nº 20210365 com o valor global de r$: 2.474,00; foNTE dE rEcUrSoS: 
2.091, 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de 
materiais de expediente; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
002/2021-PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS poderão ser acessa-
dos na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xin-
gu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 
14/07/2021.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 002/2021-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE (SE-
crETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE) - cNPJ: 16.678.326/0001-02 
- coNTraTado: d G SPErN EirEli - cNPJ: 04.253.995/0001-53, contrato 
nº 20210372 com o valor global de r$: 9.635,50; foNTE dE rEcUrSoS: 
2.091, 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de 
materiais de expediente; iNforMaÇÕES: PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 
002/2021-PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTiVo poderão ser acessados na 
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 15/07/2021.
EXTraTo dE coNTraTo - PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 002/2021-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE (SEcrE-
Taria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE) - cNPJ: 16.678.326/0001-02 - coN-
TraTado: PaPElaria E arMariNHo rr lTda - cNPJ: 83.734.699/0001-
40, contrato nº 20210373 com o valor global de r$: 8.413,05; foNTE dE 
rEcUrSoS: 2.091, 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: 
aquisição de materiais de expediente; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 002/2021-PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS poderão 
ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória 
do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/
Pa, 16/07/2021.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 9/2021-039-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social - 
cNPJ: 13.461.787/0001-30 - coNTraTado: d G SPErN EirEli - cNPJ: 
04.253.995/0001-53, contrato nº 20210376 com o valor global de r$: 
122.620,00; coNTraTado: r. doS aNJoS NaSciMENTo EirEli - ME - 
cNPJ: 14.692.580/0001-30, contrato nº 20210378 com o valor global 
de r$: 165.435,00; foNTE dE rEcUrSoS: 2.066, 2.070, 2.071, 2.072, 
3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aqui-
sição de suprimentos e equipamentos de informática, para atender as 
necessidades da SEMUTS; iNforMaÇÕES: PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 
9/2021-039-PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTiVo poderão ser acessa-
dos na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xin-
gu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 
20/07/2021.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 9/2021-039-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social - 
cNPJ: 13.461.787/0001-30 - coNTraTado: J. M. do NaSciMENTo NETo 
EirEli - cNPJ: 33.614.394/0001-27, contrato nº 20210379 com o va-
lor global de r$: 28.895,00; coNTraTado: J. doS SaNToS TEiXEira 

lTda - cNPJ: 26.430.956/0001-17, contrato nº 20210382 com o valor 
global de r$: 23.635,00; foNTE dE rEcUrSoS: 2.066, 2.070, 2.071, 
2.072, 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJE-
To: aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, para aten-
der as necessidades da SEMUTS; iNforMaÇÕES: PrEGÃo PrESENcial 
SrP Nº 9/2021-039-PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTiVo poderão ser 
acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do 
Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 
21/07/2021.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 9/2021-032-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - 
coNTraTado: SElaria MiNEira coMErcio dE ProdUToS aGroPEcU-
arioS E MaTErial dE coNSTrUÇÃo EirEli - cNPJ 17.909.762/0001-08, 
contrato nº 20210380 com o valor global de r$: 116.970,00; foNTE dE 
rEcUrSoS: 2.018 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: 
aquisição de materiais de construção diversos (elétrico, hidráulico); iN-
forMaÇÕES: PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 9/2021-032-PMVX e coNTra-
TO ADMINISTRATIVO poderão ser acessados na integra no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.
br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 21/07/2021.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 9/2021-032-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE Vi-
TÓria do XiNGU - SEMEd - cNPJ: 14.811.402/0001-80 - coNTraTado: 
HEllo coNSTrUTora EirEli - cNPJ: 20.277.156/0001-21, contrato nº 
20210383 com o valor global de r$: 67.501,64; foNTE dE rEcUrSoS: 
2.063 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de 
materiais de construção diversos (elétrico, hidráulico); iNforMaÇÕES: 
PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 9/2021-032-PMVX e coNTraTo adMiNiS-
TRATIVO poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: 
Vitória do Xingu/PA, 22/07/2021.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 9/2021-032-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE Vi-
TÓria do XiNGU - SEMEd - cNPJ: 14.811.402/0001-80 - coNTraTado: 
r. N. G. dE SoUSa - cNPJ: 05.866.584/0001-04, contrato nº 20210391 
com o valor global de r$: 51.507,48; coNTraTado: claUdio doS S. 
alVES EirEli - cNPJ: 32.053.984/0001-65, contrato nº 20210392 com o 
valor global de r$: 27.024,20; coNTraTado: a. d. c. dE liMa EirEli - 
cNPJ: 05.440.949/0001-26, contrato nº 20210393 com o valor global de 
r$: 39.367,05; coNTraTado: ilUMiNar diSTriBUidora dE MaTEriaiS 
ElÉTricoS EirEli - cNPJ: 39.538.026/0001-23, contrato nº 20210394 
com o valor global de r$: 67.288,00; foNTE dE rEcUrSoS: 2.063 - 
3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de mate-
riais de construção diversos (elétrico, hidráulico); iNforMaÇÕES: PrEGÃo 
PrESENcial SrP Nº 9/2021-032-PMVX e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS 
poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do 
Xingu/Pa, 26/07/2021.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 9/2021-039-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE (SE-
crETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE) - cNPJ: 16.678.326/0001-
02 - coNTraTado: r. doS aNJoS NaSciMENTo EirEli - cNPJ: 
14.692.580/0001-30, contrato nº 20210390 com o valor global de r$: 
132.936,00; foNTE dE rEcUrSoS: 2.091, 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; 
ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de suprimentos e equipa-
mentos de informática, para atender as necessidades da SEMUTS; iNfor-
MaÇÕES: PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 9/2021-039-PMVX e coNTraTo 
ADMINISTRATIVO poderão ser acessados na integra no site oficial da Pre-
feitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. 
Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 26/07/2021.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 9/2021-039-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ViTÓria do 
XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - coNTraTado: J. M. do NaSci-
MENTo NETo EirEli - cNPJ: 33.614.394/0001-27, contrato nº 20210397 
com o valor global de r$: 52.257,00; foNTE dE rEcUrSoS: 2.035, 
2.038, 2.042, 2.047, 2.0953.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJETo: aquisição de suprimentos e equipamentos de infor-
mática, para atender as necessidades da SEMUTS; iNforMaÇÕES: PrE-
GÃo PrESENcial SrP Nº 9/2021-039-PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTi-
VO poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória 
do Xingu/Pa, 26/07/2021.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 003/2021-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - coNTraTado: BaTiSToN do ValE E SilVa EirEli - ME - cNPJ: 
21.287.201/0001-91, contrato nº 20210388 com o valor global de r$: 
5.235,26; foNTE dE rEcUrSoS: 2.007, 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJETo: aquisição de Gêneros alimentícios, Materiais de 
limpeza, e Utensílios, para atender as necessidades da SEPof; iNforMa-
ÇÕES: PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 003/2021-PMVX e coNTraTo adMi-
NISTRATIVO poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatu-
ra: Vitória do Xingu/PA, 26/07/2021.

Protocolo: 691842
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

  MUNicÍPio de ÓBidos/Pa
eXtrato de coNtrato

oriGEM: coNTraTo adMiNiSTraTiVo nº001/2021/PMo-SEUrBi - Pro-
VENiENTE da adESÃo dE aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº03/2021 
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº04/2021. objeto: adesão a ata 
de registro de Preços nº 03/2021, oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 
04/2021, gerenciada pela Prefeitura Municipal de anajás/Pa, objetivando 
a aquisição de material elétrico para iluminação pública, conforme especi-
ficações contidas em Ata do Registro de preços nº 03/2021. Contratada: 
EMPrESa EdGar l. PiNHEiro EirEli, cNPJ: 35.482.857/0001-70. Valor 
global: r$ r$ 1.098.625,54. Vigência: 10/08/2021 a 31/12/2021. JaiME 
BarBoSa da SilVa - Prefeito do Município de Óbidos/Pa.

Protocolo: 691844
MUNicÍPio de ÓBidos/Pa

eXtrato de coNtrato
oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo N°. 001/2021/PMo/SEUrBi. objeto: 
contratação Emergencial de empresa para a locação de veículos e má-
quinas pesadas, em atendimento às ações de infraestrutura e saneamen-
to da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e infraestrutu-
ra - SEUrBi, durante o período de estado de emergência e calamidade 
pública, pelas enchentes e enxurradas causadas pelas chuvas do inver-
no amazônico. Ratificado em 27/05/2021. Contrato Adm.: nº 001/2021/
SEUrBi. contratada: caNTo & aGUiar coMÉrcio E SErViÇoS lTda - 
ME, cNPJ: 39.897.573/0001-03. Valor global: r$ 1.035.000,00. Vigência: 
28/05/2021 a 30/11/2021. JaiME BarBoSa da SilVa - Prefeito do Muni-
cípio de Óbidos/Pa.

Protocolo: 691847

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: coNViTE nº 
1/2020-003SEdEN. objeto: contratação de Serviços Técnicos para elabo-
ração de Projetos de arquitetura, Engenharia Paisagismo, Urbanização e 
detalhamento dos ambientes, para uma Edificação destinada à instalação 
do centro de desenvolvimento de Parauapebas, no Município de Parauape-
bas, Estado do Pará. Vencedor(es): a&c coNSTrUÇÃo ciVil lTda, com 
o valor total de r$ 309.018,56 (Trezentos e Nove Mil, dezoito reais e cin-
quenta e Seis centavos).conforme mapa comparativo anexado aos autos 
(Ressalta-se que o valor total da proposta vencedora, após o lançamen-
to junto ao “Sistema Aspec” sofreu uma variação final de R$ 309.018,52 
(Trezentos e Nove Mil, dezoito reais e cinquenta e dois centavos), para 
r$ 309.018,56 (Trezentos e Nove Mil, dezoito reais e cinquenta e Seis 
centavos)) . Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93. MariaNo 
dE SoUSa BarrEira JUNior. 09 de agosto de 2021.
ParaUaPEBaS - Pa, 09 de agosto de 2021
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
PrESidENTE

Protocolo: 691600
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 046/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-046PMP

a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio do fundo 
Municipal de Educação, mediante o Pregoeiro devidamente designado, tor-
na público que às 09:00 horas do dia 27 de agosto de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo menor preço, pelo 
sitio www.comprasnet.gov.br, para registro de Preço para aquisição de ma-
terial de consumo (limpeza e higiene), com a finalidade de atender a de-
manda das Escolas Municipais de Ensino fundamental e infantil e demais 
departamentos/Setores administrativos que compõem a Secretaria Muni-
cipal de Educação do Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências 
da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
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, 12 de agosto de 2021.
lEo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 691605

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de terMo de FoMeNto 016/2021

do oBJeto
constitui objeto do presente TErMo dE foMENTo o repasse de recursos 
financeiros, feito pelo MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS-Pa, por intermédio da 
Secretaria Municipal de assistência Social – SEMaS através do conselho 
Municipal dos direitos das crianças e adolescentes - coMdcaP, diretamen-
te a aSSociaÇÃo ESPorTiVa E ParadESPorTiVa do SUl E SUdESTE 
do Pará – aEPa, para “oferecer para crianças e adolescentes, de 04 a 17 
anos, aulas de judô e jiu-jitsu no polo do complexo VS10, que funcionará 
no complexo esportivo VS10, contribuindo assim para uma melhor quali-
dade de vida dos atendidos nesta comunidade”.
do VaLor
Para execução do objeto deste TErMo dE foMENTo, o MUNicÍPio dE 
ParaUaPEBaS - Pa, por intermédio da Secretaria Municipal de assistência 
Social através do conselho Municipal dos direitos das crianças e adoles-
centes - coMdcaP, repassará a importância de r$ 212.289,50 (duzentos 
e doze mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) conforme 
cronograma de desembolso do Plano de Trabalho.
 do PraZo de dUraÇÃo
o presente fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com tér-
mino em 28/02/2022.
Parauapebas-Pa, 09 de agosto de 2021.
clEidiaNE BraZ MESQUiTa
Secretária Municipal de assistência Social – SEMaS
aldo NoNaTo liNdoSo SErra
Presidente do conselho dos direitos da criança e do adolescente - coM-
dcaP

Protocolo: 691500

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
Nº 20210070

oriGEM: coNTraTo nº 20210070
dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº 3/2020-001SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMoB
coNTraTada: coNSTrUTora BElMoNTE lTda.
oBJETo: coNSTrUÇÃo da cicloVia da Pa-160, SErViÇoS dE drENa-
GEM E rEcoNSTrUÇÃo dE PaViMENTo - (TrEcHo ENTrE a roTaTÓria 
do Bairro TroPical E o liMiTE do Bairro aMaZoNaS, SENTido ca-
NaÃ doS caraJáS) No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 4.598.111,13 (Quatro milhões, qui-
nhentos e noventa e oito mil, cento e onze reais e treze centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 02 de fevereiro de 2021 a 28 de Ja-
neiro de 2022.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º aPT: r$ 4.938.334,10 (Quatro milhões, 
novecentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e dez cen-
tavos)
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 1º aPT: inalterada.
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 1º aPT: inalterado
Esse reajustamento é baseado nos Índices do iNcc-M (Índice Nacional 
de custo de construção) entre os meses de fEVErEiro/2020 e JaNEi-
ro/2021, conforme demonstrado pela formula que consta no Parecer da 
controladoria Geral do Município.
daTa do 1º aPoSTilaMENTo: 12/08/2021

Protocolo: 691501

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2020

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2020-048PMP

a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Municipal de obras, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna 
público que às 09:00 horas do dia 26 de agosto de 2021, fará realizar lici-
tação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo menor preço, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br, para registro de Preços para contratação de em-
presa especializada em fornecimento de peças e serviços para manutenção 
preventiva e corretiva em veículos pesados e máquinas, por demanda, com 
fornecimento de peças de reposição e acessórios para atender a Secretaria 
Municipal de obras-SEMoB, 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, 12 de agosto de 2021.
lÉo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 691533
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210337

oriGEM PrEGÃo Nº 8/2020-030PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE HaBiTacao dE iNTErESSE Social
coNTraTada(o) MUSTafÉ & BorGES lTda
oBJETo aquisição de Material de consumo, para serem utilizados pelas 
Secretarias e coordenadorias desta Prefeitura Municipal de Parauapebas, 
no Estado do Pará
Valor ToTal r$ 371,13 (trezentos e setenta e um reais e treze centavos)
ViGÊNcia 06 (Seis) meses, iniciando a partir da data de assinatura das 
partes.
daTa da EMiSSÃo 25 de Junho de 2021.

Protocolo: 691797

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-033PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Municipal de obras, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna 
público que às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo menor preço, pelo 
sitio www.comprasnet.gov.br, para contratação de empresa especializada 
em serviços de locação de 02 (dois) micro-ônibus e 02 (duas) vans furgão, 
sem motorista e sem combustível, para transporte de pessoal que com-
põem equipes de serviços que são realizados pela Secretaria Municipal de 
obras do Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar- se nas dependências da central 
de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
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, 12 de agosto de 2021.
lÉo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 691792

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210368

oriGEM PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-033PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE SaUdE
coNTraTada(o) E c MUNiZ coMErcio EirEli
oBJETo o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
para a aquisição de Gás Liquefeito Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondi-
cionado em cilindro P-13 - botijão de 13 kg e cilindro de P- 45 - Botijão de 
45 kg, para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Munici-
pal de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 29.220,00 (vinte e nove mil, duzentos e vinte reais).
ViGÊNcia 06 (seis) meses, iniciando-se a partir da data de assinatura das 
partes
daTa dE EMiSSÃo 02 de Julho de 2021

Protocolo: 691867

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-250802

A Prefeitura Municipal de Portel/PA, torna público o processo licitatório Nº 
9/2021-250802. objeto: contratação de empresa para locação de veícu-
los e máquinas pesadas em atendimento às necessidades da Prefeitura 
e fundos Municipais de Portel/Pa. Maiores informações no Endereço: av. 
duque de caxias, 803, centro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br 
e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 25/08/2021 às 10h00 
no site www.licitanet.com.br.
Michell da Silva Maranhão
Pregoeiro

Protocolo: 691930

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°071/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 049/2021/FMs

objeto: contratação de empresa Especializada para fornecimento de 01 
(um) veículo automotor tipo passeio Hatch 0 km, para fins de uso em 
atividade de trabalho da Equipe da Estratégia de Saúde da família dr. Ed-
son Migliolli, segundo quantitativos e demais condições estabelecidas neste 
termo de referência e na |Proposta de aquisição n°12835.008000/1200-03 
do Ministério da Saúde.
abertura no dia 26/08/2021 ás 09:00 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: 691854

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de HaBitaÇÃo e reGULariZaÇÃo 

FUNdiÁria - seHaB
Portaria Nº 014/2021-seHaB  saNtarÉM, 

12 de aGosto de 2021.
SUBSTiTUi PrESidENTE da coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo, da 
SEcrETaria MUNiciPal dE HaBiTaÇÃo E rEGUlariZaÇÃo fUNdiária.
a Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, Sra. Nel-
cilene da Silva Gomes lopes, no uso de suas atribuições legais, conforme o 
decreto nº 014/2021-GaP/PMS e o disposto no artigo 51 e seus parágrafos 
da lei federal nº 8.666/93.
rESolVE
art. 1º SUBSTiTUir o nome lEiliaNNY MiraNda da SilVa, por rafaEl 
carValHo caValcaNTE, que constitui a cPl - coMiSSÃo PErMaNENTE 
dE liciTaÇÃo da SEcrETaria MUNiciPal dE HaBiTaÇÃo E rEGUlari-
ZaÇÃo fUNdiária.
Parágrafo Único: A Comissão, então, ficará composta pelos membros abai-
xo:
1-rafael carvalho cavalcante: Presidente - Mat.:
2-ludmilla lima figueira: 1º Membro - Mat.: 82195
3-Valdemir Guimarães Paes: 2º Membro - Mat.: 70883
4-fábio alan carneiro de Sousa: Suplente - Mat.: 59798
5- letícia Gatinho rocha Silva: Suplente - Mat.: 85901
Art. 2º O exercício das atividades prestadas pelos servidores acima identifi-
cados no âmbito da cPl - comissão Permanente de licitação, não implicará 
em prejuízo de suas atividades regulares.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.
GaBiNETE da SEcrETária MUNiciPal dE HaBiTaÇÃo E rEGUlariZaÇÃo 
fUNdiária, aos doze dias do mês agosto de dois mil e vinte e um.
NElcilENE da SilVa GoMES loPES
Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária
decreto Nº 014/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 691928

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de JUVeNtUde, esPorte e LaZer

Portaria 9/2021-seMJeL, de 12/08/2021
o Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl, no uso de 
suas atribuições legais, conforme decreto nº 015/2021 - GaP/PMS, confe-
ridas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 
da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. rESolVE:
art. 1º designar as servidoras abaixo indicadas para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscais do contrato de Aquisição de equi-
pamentos para a implantação de academias ao ar livre para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEM-
JEl. Titular: Ediclelma Pereira Marinho - Matricula N°83805, e, Suplente: 
Virginia rocha Vieira - Matricula N°61978.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretá-
rio Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl:
ESEQUiEl aQUiNo dE aZEVEdo

Protocolo: 691935
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e

assistÊNcia sociaL - seMtras
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2021-seMtras
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de recarga de cartucho de toner com fornecimento dos componentes, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência 
Social. Publicação do Edital: 13/08/2021 no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br E www.santarem.pa.gov.br. abertura das 
propostas: 25/08/2021 às 9h30min.
cláudia regina Queiroz reis
Pregoeira da SEMTraS
aViSo dE liciTaÇÃo
Pregão Eletrônico Nº 012/2021-SEMTraS
objeto: aquisição de Material didático visando atender a Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e assistência Social. Publicação do Edital: 13/08/2021 no 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br E www.santa-
rem.pa.gov.br. abertura das propostas: 26/08/2021 às 9h30min.
cláudia regina Queiroz reis
Pregoeira da SEMTraS

Protocolo: 691850
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM

secretaria MUNiciPaL de
UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos

Portaria Nº 029/2021/seMUrB
o Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Município de 
Santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribui-
ções legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e 
alterações posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de 
contrato de empresa para aquisição de dois computadores e uma impres-
sora multifuncional a laser, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Urbanismo. o Sr. Waldano dos Santos rodrigues, decreto nº 
097/2021, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Pú-
blicos - SEMURB. ART. 2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal 
substituto o Sr. João lucas Passos Nascimento, decreto 665/2021, lotado 
nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. 
arT. 3º Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada 
as demais disposições em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-
SE ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 11 de agosto de 2021-Jean Murilo 
Machado Marques - Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.

Protocolo: 691853

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210260 - PreGÃo Nº PP050/2020 - srP - contra-
tante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
TaliSMÃ locaÇÕES E SErViÇoS EirEli - EPP objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para locaÇÃo dE caMiNHÕES E MaQUiNaS, 
E oUTroS, aTENdENdo aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS SEMoB. 
Vigência: 15/07/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 6.222.060,10 (seis 
milhões, duzentos e vinte e dois mil, sessenta reais e dez centavos) - data 
da assinatura: 15/07/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 691858

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de seNador JosÉ 
PorFirio

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos.
extrato de ata de registro de Preços, PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 023/2021; oBJETo: registro de Preços para futura e eventual con-
tratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar com 
condutores Habilitados, para o transporte de alunos da rede Pública Mu-
nicipal do município de Senador José Porfírio/Pa, celebrado entre o fundo 
Municipal de Educação e a empresa: SaMPaio TraNSPorTE E coNSTrU-
ÇÕES EirEli, com valor total de r$ 4.615.237,44; ValidadE: 12 meses. 
os itens, quantidade e valor se encontram nos sites http://joseporfirio.
pa.gov.br/ e http://www.tcm.pa.gov.br/ no Mural de licitação.
aSSiNaTUra: 10/08/2021.

extrato de ata de registro de Preços, PreGÃo PreseNciaL srP Nº 
024/2021; oBJETo: registro de Preços para futura e eventual contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar com con-
dutores Habilitados, para o transporte de alunos da rede Pública Estadual 
do município de Senador José Porfírio/Pa, celebrado entre o fundo Muni-

cipal de Educação e a empresa: SaMPaio TraNSPorTE E coNSTrUÇÕES 
EirEli, com valor total de r$ 1.495.992,96; ValidadE: 12 meses. os 
itens, quantidade e valor se encontram nos sites http://joseporfirio.pa.gov.
br/ e http://www.tcm.pa.gov.br/ no Mural de licitação.
aSSiNaTUra: 10/08/2021.
Samiriam Santana Bitencourt
Secretaria Municipal

Protocolo: 691862

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2020-00037; contrato nº 20219121; 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; coNTraTada ro-
driGUES loBo coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli; Valor ToTal: r$ 
709.295,00 (Setecentos e Nove Mil duzentos e Noventa e cinco reais); 
contrato nº 20219122; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo; coNTraTada rodriGUES loBo coMErcio dE coMBUSTiVEiS 
EirEli; Valor ToTal: r$ 157.835,00 (cento e cinquenta e Sete Mil oi-
tocentos e Trinta e cinco reais); oBJETo: aquisição de combustível para 
atender a demanda do fundo Municipal de Educação e Prefeitura Municipal 
de Uruará. ViGÊNcia: 10/08/2021 á 31/12/2021.

Protocolo: 691865
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

terMo de sUsPeNsÃo do certaMe
o Município de Vigia de Nazaré, torna público nos termos da lei federal 
nº 10.520/02 c/c lei federal nº 8.666/93, que o PrEGÃo PrESENcial Nº 
9/2021-012-SrP-PP-PMVN, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada para futura e eventual aquisição de equipamentos de refrigeração 
para atender as Secretarias e fundos Municipais de Vigia de Nazaré/Pa, 
está SUSPENSo, considerando medida cautelar, emitida pela 6ª controla-
doria do TcM-Pa, determinando, cautelarmente a suspensão. informo que 
será divulgada nova data para realização do certame respeitando todos os 
prazos legais de publicações, conforme legislação pertinente. informações 
pelo E-mail: licitacaovigia@gmail.com. Vigia de Nazaré, 10 de agosto de 
2021. Paulo Henrique do N. Pinheiro, Pregoeiro Municipal

Protocolo: 691868
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos - PreGÃo 
PreseNciaL srP Nº 9/2021-062-PMVX

ata de reGistro de PreÇos Nº 20210413 do PreGÃo eLetrÔ-
Nico srP 9/2021-062-PMVX, para a contratação de empresa com o 
objetivo de formar o Sistema de registro de Preços para o fornecimento 
de material de comunicação visual, para contratações futuras, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E 
Valor rEGiSTrado: ParTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - 
BidU da aMaZÔNia coMErcial lTda - cNPJ: 05.908.489/0001-18, valor 
registrado r$: 3.342.162,60, para os iTENS: 01 ao 57; ValidadE da aTa 
é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE 
rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 20210413 vinculada ao PrEGÃo PrESENcial 
SRP Nº 9/2021-062-PMVX poderá ser acessada na integra no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.
br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 03/08/2021- MÁRCIO VIANA ROCHA 
- Prefeito Municipal.

Protocolo: 691880

eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de coNtrato 
adMiNistratiVo Nº. 007/2021 - iNeXiGiBiLidade 

Nº. 007/2021
ParTES: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, 
contrato administrativo nº 007/2021; coNTraTada: aSP aUToMaÇÃo 
SErViÇoS E ProdUToS dE iNforMáTica (aSPEc iNforMáTica) - cNPJ: 
02.228.268/0001-04; oBJETo:  Prestação de serviços especializados no 
fornecimento de licença de uso de sistema de informática, para gestão 
pública; JUSTificaTiVa: acréscimos de serviços para atender as necessi-
dades da câmara Municipal, conforme art. 65, inciso i, alínea “b” e inciso 
ii, § 1º da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; o valor total do 
aditivo é de R$: 11.550,00; Assinatura do Termo Aditivo: Vitória do Xingu/
Pa, 02/06/2021.
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eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de coNtrato 
adMiNistratiVo Nº. 022/2021 - toMada de PreÇos 

Nº. 2/2020-014-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, 
contrato administrativo nº 022/2021; coNTraTada: coNSTrUTora dEl-
co EirEli - cNPJ: 21.035.072/0001-44 - oBJETo: reforma do Estádio 
Municipal de Futebol Padre João - Arena Xingu, no município de Vitória do 
Xingu/Pa; JUSTificaTiVa: Tendo em vista a alta no preço dos insumos 
que compõe o objeto deste contrato, conforme concordância das partes e 
de acordo com o art. 65, inciso ii, alínea “d” da lei federal nº. 8.666/93, 
o valor do aditivo será de r$: 98.221,29, sendo que os valores entraram 
em vigor a partir de 28/07/2021; Assinatura do Termo Aditivo: Vitória do 
Xingu/Pa, 28/07/2021.

eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de coNtrato 
adMiNistratiVo Nº. 0141/2021 - toMada de PreÇos 

Nº. 2/2020-011-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, 
contrato administrativo nº 0141/2021; coNTraTada: alVorada coNS-
TrUÇÕES & coMÉrcio lTda - cNPJ: 83.302.976/0001-46 - oBJETo: re-
forma da Praça do Bairro da Alegria, no município de Vitória do Xingu/PA; 
JUSTificaTiVa: Tendo em vista a alta no preço dos insumos que compõe 
o objeto deste contrato, conforme concordância das partes e de acordo 
com o art. 65, inciso ii, alínea “d” da lei federal nº. 8.666/93, o valor do 
aditivo será de r$: 19.520,74, sendo que os valores entraram em vigor a 
partir de 29/07/2021; Assinatura do Termo Aditivo: Vitória do Xingu/PA, 
29/07/2021.

Protocolo: 691884
..

eMPresariaL
.

s.de aLMeida Maia coMercio, cNPJ: 19.090.642/0001-57, lo-
calizado a rua Prof. Joao Batista centro Breu Branco, torna público que 
recebeu a licENÇa dE oPEraÇÃo N°029/2020 ProcESSo 008/2018 da 
SEMaSa BrEU BraNco para a aTiVidadE dE faBricaÇÃo dE MEdica-
MENToS fiToTEráPicoS Para USo HUMaNo e está requerendo a sua 
renovação junto a SEMaSa Breu Branco.

Protocolo: 691936
W B de oLiVeira terraPLeNaGeM e traNsPortes eireLi

cNPJ: 31.253.310/0001-41, torna público que requereu a Secreta-
ria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licença 
de operação para transporte de Minério/coque. conforme Processo nº 
2021/0000025560, localizada na folha 20, Quadra 06, lote 16, bairro 
Nova Marabá, Marabá/Pa, cEP 68.505-130.

Protocolo: 691931
MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.

a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna 
público o recebimento em 03/08/2021 (sob processo Nº 2021/13010) da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), a 
licença de instalação nº 3158/2021, com validade até 28/01/2023, que 
autoriza a instalação de estruturas de melhorias nas áreas do sistema de 
disposição de rejeitos ii Sr2 - rP1, como: adequação dos acessos; acessos 
de manutenção; terraplanagem; adequações do Sistema de drenagem 
Pluvial; construção de Sistema de contenção de Sedimentos; e construção 
de Barreira ambiental.

Protocolo: 691932
a empresa aUto Posto BadaJoZ coMercio de coMBUstiVeis 
Ltda inscrita no cNPJ Nº 37.795.206/0001-65 localizada rodovia Br 
163 (anexo a Transportadora Batista) Zona rural no Município de Novo 
Progresso-Pa cEP nº68.193-000 Torna público que requereu junto a SEM-
Ma NP sua licença de operação (lo) com processo nº1062/2021.

Protocolo: 691933
“LiKe resideNce sPe Ltda, inscrita no cNPJ/MF 41.409.445/0001-
07, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, a sua licença ambiental Prévia - lP. Nº l073821, 
com validade até 29/07/2022 com atividade licenciada de construção de 
condomínio Habitacional Horizontal, localizada na Passagem do Sol Nº 
250, centro, município de ananindeua (Pa)”.
“LiKe resideNce sPe Ltda, inscrita no cNPJ/MF 41.409.445/0001-
07, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, a sua licença ambiental de instalação - li. Nº 
l073921, com validade até 30/07/2023 com atividade licenciada condomí-
nio Habitacional Horizontal, localizada na Passagem do Sol Nº 250, centro, 
município de ananindeua (Pa)”.

Protocolo: 691934
cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes aLMeida e traNs-
GariMPeira -cooPertraNs, cNPJ 27.339.736/0001-45, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/
iTB, a licença de operação (l.o.) nº 128/2021, vencimento 13/07/2022 
para extração e beneficiamento de minério de ouro para o Processo ANM 
nº 850.675/2017.

Protocolo: 691923
receBiMeNto da LiceNÇa de oPeraÇÃo

a cLaro s.a inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60, torna público re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São francisco do Pará 
a licença de operação sob o nº 009/2021 com validade até 15/11/2022 
para atividade de telefonia celular, situado na rua ricardo rodrigues, 370, 
Km 86, S/N, Zona rural - São francisco do Pará/Pa. (PaSaf01).

Protocolo: 691924

Fr ProdUÇÃo de carVÃo VeGetaL Ltda, cNPJ: 36.281.704/0001-
27, localizada a rod. Br. 230, Km 134,80, S/N, Z. r., anapu - Pa, torna 
público que requereu junto a SEMaS/Pa, a renovação da licença de ope-
ração (lo nº 12321/2020) p/ Produção de carvão Vegetal.

Protocolo: 691915
Fr ProdUÇÃo de carVÃo VeGetaL Ltda, cNPJ: 36.281.704/0001-
27, localizada a rod. Br. 230, Km 134,80, S/N, Z. rural, anapu - Pa, 
torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação (lo nº 
12321/2020) p/ Produção de carvão Vegetal, com VPa = 19.404,00.

Protocolo: 691913
alunos concluintes do ensino médio eJa no sistema ead na insti-
tuição 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 JULHo de 2021.
adalBErTo roSa BarrETo 2adEilSoN da SilVa VaScoNcEloS 3ala-
Na MUliNari SilVa
4aNa caroliNa oSS SilVa 5aNdrEa PaTricia da crUZ SaNToS 
6BraYNEr Milioli dE JESUS 7carol PalMa NaVarro dE BriTo liMa 
8EliZETE daS cHaGaS raMoS 9EVErToN SaNToS SaNTaNa 10GaBriEl 
alVES ViEira 11HorMEZiNda doUrado rEiS 12irENio dE oliVEira 
NETo 13iSaac doS SaNToS JESUS rodriGUES 14JEaN TaVarES raMa-
lHo filHo 15JErri BoUrGUiGNoN 16JoÃo fErNaNdo dE liMa loBÃo 
17JoÃo VicTor 18HoHENfEld cHÉ PirES 19JoSÉ Eraldo fErrEira 
dE alMEida 20JoSEMar coElHo da SilVa JUNior 21JoSUEl GUEdES 
SaNToS 22lariSSa daMacENa SoUZa 23lariSSa TEiXEira JUrcZYK 
BENac 24lEoNardo VaScoNcEloS dE caMPoS 25lUaNa lEMES ri-
BEiro 26lUcaS ViVaS riBEiro 27lUcia VicToria SaNToS PEZZaN-
Gora 28MarcElo SUTErio doS SaNToS 29Maria SUElY BaTiSTa doS 
rEiS 30MicHElE dE SoUZa BaiENSE rioS 31MiriaN VEloSo SaNToS 
32THaiS cardoSo SaNToS 33ValdEci SilVa dE liMa 34ViViaNE caS-
Tro coElHo 35VYNiciUS loPES da SilVa

Protocolo: 691909
a associaÇÃo de deFesa dos serVidores ciVis e MiLitares 
do estado do ParÁ - adeciMPa - cNPJ n. 12.668.949/0001-43, 
convoca os associados e colaboradores através do presente para a as-
sembleia Geral extraordinária, que será realizada no dia 01 de setembro 
de 2021, às 19:00 horas, em primeira convocação, ou na falta de quórum 
necessário às 20:00 horas em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) eleição 
do novo conselho fiscal; (b) mudança de sede da associação e (c) revisão 
do Estatuto e regimento interno da associação. os associados que não 
puderem comparecer na data e no horário marcados poderão nomear pro-
curadores, através de instrumento com firma devidamente reconhecida 
em Cartório, para representá-los, dando-lhes, inclusive, poder para votar 
em seu nome. lembro-lhes que estarão impedidos de tomar parte nas 
deliberações desta assembleia Geral Extraordinária todos aqueles que se 
encontrem em débito com suas obrigações associativas. contando com a 
presença e participação de todos associados, subscreve-se o presente edi-
tal de convocação. Belém, 10 de agosto de 2014. aNToNio EdUardo c da 
coSTa - Presidente da assembleia e Tesoureiro da associação.

Protocolo: 691910

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do 
tocaNtiNs

aPlica PENa diSciPliNar dE SUSPENSÃo do EXErcÍcio ProfiSSio-
Nal Por 15 (QUiNZE) diaS À MÉdica dra. roSaNGEla Maria EloY 
loPES, crM-To 2947
o conselho regional de Medicina do estado do tocantins, em con-
formidade com o disposto na lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, 
tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional 
crM-To n.º 09/2016, julgado no Pleno do conselho regional de Medicina 
do Estado do Tocantinss, torna pública a aplicação da penalidade de SUS-
PENSÃo do EXErcÍcio ProfiSSioNal Por 15 (QUiNZE) diaS, prevista 
na alínea “d” do art. 22 da mencionada lei, por infração ao artigo 68 do 
Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/2009) à Dra. ROSANGELA 
Maria EloY loPES, inscrita no crM - To sob o número 2947, cujo cum-
primento se dará no período de 16/08/2021 a 31/08/2021.
Palmas, 09 de julho de 2021
dr. Murilo faro cifuentes -corregedor

Protocolo: 691905

dM eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiarios e ParticiPaÇÕes Ltda, 
torna público que recebeu da SEMaS/Pa a autorização nº 4755/2021, vá-
lida até 23/07/2022, para Supressão Vegetal em uma área de 12,82 hec-
tares e a autorização nº 4756/2021, válida até 23/07/2022, para captura, 
resgate, afugentamento e Soltura de fauna Silvestre nas frentes de su-
pressão da vegetação em Marituba/Pa.

Protocolo: 691907
aUtoVeL PeÇas e serViÇos aUtoMotiVos (BiG aUto 

ceNter) cNPJ: 14.497.165/0001-25
Torna-se publico que recebeu  do órgão, Secretaria Municipal de Meio Am-
biente-SEMMa, licENÇa dE oPEraÇÃo  (l.o de Nº 04/2021) com a vali-
dade ate 22/08/2023, para atividade coMErcio VarEJiSTa dE JUBrifi-
caNTES, em NoVo rEParTiMENTo-Pará.

Protocolo: 691903

a empresa oUreM coMercio e traNsPorte de Gas Ltda, cNPJ 
04.659.888/0001-20, localizada no município de ourém-Pa, torna pú-
blico que requereu junto à SEMMa-ourém, a renovação da licença de 
operação (lo) nº 12/2020 para a atividade de comércio Varejista de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP)-gás botijões de 13 kg.

Protocolo: 691904
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Balanços Patrimoniais
Ativo 2020 2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 131 21
 Aplicações financeiras 8.041 7.594
 Contas a receber 4.936 3.811
 Impostos a recuperar 1.558 1.243
 Valores a receber 103 96
 Outros créditos 6 6

14.775 12.771
Não circulante
 Valores a receber 32 117
 IRPJ e CSLL diferidos 7.454 6.090
 Depósitos judiciais 696 783
 Propriedade para investimento 94.090 139.169
 Imobilizado 4 7

102.276 146.166
Total do ativo 117.051 158.937

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante
 Fornecedores 62 355
 Dividendos a pagar – 1.445
 Impostos e contribuições a recolher 1.376 1.386
 Outras obrigações 44 28

1.482 3.214
Não circulante
 Receitas diferidas 615 822
 Impostos diferidos 9.300 11.078

9.915 11.900
Total do passivo 11.397 15.114
Patrimônio líquido
 Capital social 94.165 142.211
 Reserva de lucros 11.489 1.612

105.654 143.823
Total do passivo e do patrimônio líquido 117.051 158.937

NORTE SHOPPING BELÉM S.A.
CNPJ nº 09.268.761/0001-01

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

2020 2019
Receita líquida 7.696 18.927
Custo de aluguéis e serviços (1.539) (4.317)
Lucro bruto 6.157 14.610
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas com vendas, gerais e administrativas (415) (128)
 Despesas legais e tributárias (2) (5)
 Outras receitas (despesas) (595) 553

(1.012) 420

 Valores a receber 2020 2019
Resultado financeiro
 Despesas financeiras (78) (5.156)
 Receitas financeiras 99 689
Despesas financeiras, líquidas 21 (4.467)
Lucro antes dos impostos e contribuições 5.166 10.563
 Imposto de renda e contribuição corrente (527) (1.159)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.164 (4.458)
Lucro líquido do exercício 6.803 4.946

Demonstração do Resultado

A Diretoria Alexandre Francisco da Silva - Contador CRC - 1SP235670/O-0
“As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas explicativas, 

encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.”

Protocolo: 691925
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