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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1.795, de 16 de aGosto de 2021
regulamenta a lei Estadual nº 9.260, de 15 de abril de 2021, que dispõe 
sobre a transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da 
fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, nas hipóteses 
que especifica. 
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual; e 
considerando o disposto no art. 11 da lei Estadual nº 9.260, de 15 de abril 
de 2021, e tendo em vista a necessidade de estabelecer critérios para a 
realização de transação resolutiva de litígio envolvendo créditos da fazen-
da Pública, de natureza tributária e não tributária, com foco na redução da 
litigiosidade perante o Poder Judiciário, bem como possibilitar a regulariza-
ção dos contribuintes perante o fisco Estadual, 
d E c r E T a: 

caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais

art. 1º a transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da 
fazenda Pública, de natureza tributária e não tributária, a ser realizada 
pelo Estado do Pará, suas autarquias e fundações, e os devedores ou as 
partes adversas, deverá observar os procedimentos, requisitos e condições 
estabelecidos na lei Estadual nº 9.260, de 15 de abril de 2021, neste de-
creto, no edital e demais normas complementares. 
art. 2º a transação poderá ser realizada nas seguintes modalidades: 
i - por adesão, nas hipóteses em que o devedor ou a parte adversa aderir 
aos termos e condições estabelecidas neste decreto, no edital e demais 
normas complementares; ou 
ii - por proposta individual, de iniciativa do devedor ou da autoridade 
competente. 
§ 1º a proposta de transação, por qualquer das duas modalidades, não 
suspende a exigibilidade dos débitos a serem transacionados nem o an-
damento das respectivas execuções fiscais, ressalvada a possibilidade de 
suspensão do processo por convenção das partes, conforme o disposto no 
inciso ii do caput do art. 313 da lei federal nº 13.105, de 16 de março de 
2015 (código de Processo civil). 
§ 2º a modalidade por adesão de que trata o inciso i do caput deste artigo 
poderá contemplar crédito de pequeno valor, com procedimento simplifi-
cado, conforme definido neste Decreto, no edital e demais normas com-
plementares. 
art. 3º a transação poderá contemplar créditos tributários e não tributários: 
i - decorrentes de relevante e disseminada controvérsia judicial, após ma-
nifestação conclusiva da Procuradoria-Geral do Estado (PGE); 
II - classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme 
critérios estabelecidos neste decreto e demais normas complementares; e
iii - outras hipóteses, devidamente fundamentadas, por decisão conjunta 
da Secretaria de Estado da fazenda (SEfa) e da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE). 
§ 1º considera-se controvérsia jurídica relevante e disseminada a que trate 
de questões tributárias que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
§ 2º a proposta de transação e a eventual adesão por parte do sujeito pas-
sivo não poderão ser invocadas como fundamento jurídico ou prognose de 
sucesso da tese sustentada por qualquer das partes e serão compreendidas 
exclusivamente como medida vantajosa diante das concessões recíprocas. 
§ 3º a proposta de transação deverá, preferencialmente, versar sobre con-
trovérsia restrita a segmento econômico ou produtivo, a grupo ou universo 
de contribuintes ou a responsáveis delimitados, vedada, em qualquer hipó-
tese, a alteração de regime jurídico tributário. 
art. 4º as modalidades de transação previstas neste decreto poderão en-
volver, a critério da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da Secretaria de 
Estado da fazenda (SEfa), as seguintes exigências: 
i - pagamento de entrada mínima como condição à adesão; 
ii - manutenção das garantias associadas aos débitos transacionados, 
quando a transação envolver parcelamento; e/ou 
III - apresentação de garantias reais ou fidejussórias, inclusive alienação 
fiduciária sobre bens móveis ou imóveis e a cessão fiduciária de direitos 
sobre coisas móveis, títulos de crédito, direitos creditórios ou recebíveis 
futuros, observado o disposto no art. 66-B da lei federal nº 4.728, de 14 
de julho de 1965. 
art. 5º as modalidades de transação previstas neste decreto poderão con-
templar, a critério da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da Secretaria 
de Estado da fazenda (SEfa), as seguintes concessões, observados os 
limites previstos na legislação de regência da transação: 
i - concessão de desconto das multas e/ou juros de mora relativos a crédi-
tos a serem transacionados; 
ii - possibilidade de parcelamento; 
III - flexibilização das regras para aceitação, avaliação, substituição e libe-
ração de garantias; 
IV - flexibilização das regras para constrição ou alienação de bens; e/ou 
V - efetuar a compensação de créditos tributários, na forma da lei Estadual 
nº 6.306, de 17 de julho de 2000, para fins de amortização ou liquidação 
de saldo devedor transacionado. 

art. 6º É vedada a transação que: 
i - dispense o tributo devido; 
ii - importe em crédito para o devedor dos débitos transacionados; 
iii - alcance fatos geradores ocorridos em período diverso do previsto no 
edital; e/ou 
iV - implique redução superior a 80% (oitenta por cento) do valor total da 
multa e juros incidentes sobre os créditos a serem transacionados. 
Parágrafo único. É vedada a acumulação das reduções eventualmente ofe-
recidas na transação com quaisquer outras aplicáveis aos débitos em co-
brança e objeto da transação.
art. 7º a proposta de transação e a sua eventual adesão por parte do 
sujeito passivo ou devedor não autorizam a restituição ou a compensação 
de importâncias pagas, compensadas ou incluídas em parcelamentos pelos 
quais tenham optado antes da celebração do respectivo termo. 
Art. 8º A celebração da transação implica confissão dos débitos nela con-
templados e aceitação plena e irretratável de todas as condições estabele-
cidas na lei Estadual nº 9.260, de 2021, neste decreto, no edital e demais 
normas complementares, além daquelas previstas nos respectivos instru-
mentos, nos termos da lei processual, especialmente nos arts. 389 a 395 
da lei federal nº 13.105, de 2015 (código de Processo civil). 

caPÍtULo ii
traNsaÇÃo Por adesÃo

art. 9º a transação por adesão será proposta, de forma conjunta, pela Pro-
curadoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da fazenda 
(SEFA), mediante a publicação de edital que especifique, de maneira obje-
tiva, as hipóteses fáticas e jurídicas nas quais a fazenda Estadual propõe a 
transação, contendo, no mínimo: 
i - os créditos tributários e não tributários sujeitos à transação; 
ii - o prazo para adesão à proposta; 
iii - os critérios para elegibilidade dos débitos; 
iV - os critérios impeditivos à transação, quando for o caso; 
V - as condições oferecidas à celebração da transação; 
Vi - os compromissos e obrigações adicionais a serem exigidos do devedor; 
Vii - os procedimentos para adesão à transação; 
Viii - as hipóteses de rescisão da transação e consequências decorrentes; e 
iX - os procedimentos complementares para a apresentação de impugnação. 
art. 10. a proposta de transação por adesão será aberta a todos os sujei-
tos passivos que se enquadrem nas referidas hipóteses e que satisfaçam 
às condições previstas na lei Estadual nº 9.260, de 2021, neste decreto 
e no edital. 
art. 11. o edital da proposta de transação por adesão será divulgado na 
imprensa oficial e nos sítios eletrônicos oficiais da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) e da Secretaria de Estado da fazenda (SEfa). 
art. 12. o crédito tributário e não tributário de pequeno valor de que trata 
o § 2º do art. 2º da lei Estadual nº 9.260, de 2021, e o § 2º do art. 2º des-
te decreto, inscrito ou não na dívida ativa, poderá ser objeto de transação 
por adesão, com procedimento simplificado, podendo ser dispensado o: 
i - pagamento de parcela inicial; e/ou 
ii - oferecimento de garantias. 
Parágrafo único. Para fins de adoção do procedimento simplificado serão 
considerados os débitos consolidados por devedor, cujo valor seja igual ou 
inferior a 60.000 (sessenta mil) Unidades Padrão fiscal do Estado do Pará 
(UPf-Pa).

caPÍtULo iii
traNsaÇÃo Por ProPosta iNdiVidUaL

seção i
transação individual Proposta pela autoridade competente

art. 13. Sem prejuízo da possibilidade de adesão à proposta de transação 
formulada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de 
Estado da fazenda (SEfa), nos termos do respectivo edital, a transação 
individual proposta pela autoridade competente é aplicável aos: 
i - débitos inscritos ou não em dívida ativa cujo valor consolidado por 
devedor seja superior a 60.000 (sessenta mil) Unidades Padrão fiscal do 
Estado do Pará (UPf-Pa); e 
ii - devedores falidos, em recuperação judicial ou extrajudicial, em liquida-
ção judicial ou extrajudicial ou em intervenção extrajudicial. 
Parágrafo único. a transação poderá, inclusive, alcançar débitos que este-
jam suspensos por decisão judicial ou garantidos na forma prevista em lei. 
Art. 14. O devedor poderá ser notificado da proposta de transação indivi-
dual formulada pela autoridade competente por via eletrônica ou postal. 
§ 1º Para recebimento da proposta de transação por via eletrônica, o de-
vedor de imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal 
de comunicação (icMS) deverá efetuar seu cadastro no domicílio Eletrôni-
co Tributário (dEc) da Secretaria de Estado da fazenda (SEfa). 
§ 2º Nos demais casos, a notificação poderá ser feita: 
i - por meio eletrônico, quando o devedor efetuar o cadastro no domicílio 
Eletrônico Tributário (dEc); ou 
ii - por remessa postal para o endereço do devedor e será considerada 
entregue no prazo de que trata a alínea “a” do inciso ii do § 3º do art. 14 
da lei Estadual nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998. 
art. 15. a proposta de transação individual formulada pela autoridade com-
petente deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela contem-
plados e envolverá, alternativa ou cumulativamente, todas as obrigações, 
exigências e concessões de que tratam a lei Estadual nº 9.260, de 2021, 
bem como: 
i - a relação de débitos do sujeito passivo; 
ii - a relação de débitos elegíveis à transação; 
iii - o grau de recuperabilidade dos créditos tributários do devedor inscri-
tos em dívida ativa; 
iV - outras informações consideradas relevantes e demais condições para 
formalização do acordo, a exemplo da necessidade de manutenção ou ofe-
recimento de garantias próprias ou de terceiros; e 
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V - o prazo para aceitação da proposta. 
art. 16. a apresentação de contraproposta à proposta de transação individual 
apresentada pela autoridade competente observará os mesmos procedimen-
tos para apresentação de proposta de transação individual pelo devedor.

seção ii
transação individual Proposta pelo devedor

art. 17. os devedores descritos no art. 13 poderão apresentar proposta de 
transação individual, contendo plano de recuperação fiscal com a descri-
ção dos meios para a extinção dos créditos tributários inscritos em dívida 
ativa, bem como: 
i - exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e 
das razões da crise econômico-financeira; 
II - qualificação completa do requerente e, no caso de requerente pessoa 
jurídica, de seus sócios, controladores, administradores, gestores e repre-
sentantes legais; 
iii - demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios so-
ciais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas 
com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas, 
obrigatoriamente, de: 
a) balanço patrimonial; 
b) demonstração de resultados acumulados; 
c) demonstração do resultado, desde o último exercício social; 
d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; e 
e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito. 
iV - relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obri-
gação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 
natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua 
origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros 
contábeis de cada transação pendente; 
V - relação de bens e direitos de propriedade do requerente, e, no caso 
de requerente pessoa jurídica, de seus sócios, controladores, administra-
dores, gestores e representantes legais, no país ou no exterior, com a 
respectiva localização e destinação, com apresentação de laudo econômi-
co-financeiro e de avaliação dos bens e ativos, subscrito por profissional 
legalmente habilitado ou empresa especializada; 
Vi - extratos atualizados das contas do devedor, e, no caso de devedor pes-
soa jurídica, de seus sócios, controladores, administradores, gestores e re-
presentantes legais, e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer 
modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, 
no país ou no exterior, emitidos por instituições financeiras ou equipara-
das, a exemplo de bancos de qualquer espécie, distribuidora de valores 
mobiliários, corretoras de câmbio e de valores mobiliários, sociedades de 
crédito, financiamento e investimentos, sociedades de crédito imobiliário, 
administradoras de cartões de crédito, sociedades de arrendamento mer-
cantil, administradoras de mercado de balcão organizado, cooperativas de 
crédito, associações de poupança e empréstimo, bolsas de valores e de 
mercadorias e futuros, entidades de liquidação e compensação, instituições 
de microcréditos, seguradoras, sociedades de capitalização, entidades de 
previdência privada, gestoras de recursos, empresas de fomento comer-
cial, empresas de factoring ou outras sociedades que, em razão da natu-
reza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo conselho 
Monetário Nacional (cMN); 
Vii - descrição das operações realizadas com as instituições descritas no 
inciso anterior, inclusive operações de crédito com ou sem garantias pesso-
ais, reais ou fidejussórias, contratos de alienação ou cessão fiduciária em 
garantia, inclusive cessão fiduciária de direitos creditórios ou de recebíveis;
Viii - relação dos bens particulares dos controladores, administradores, 
gestores e representantes legais do sujeito passivo e o respectivo instru-
mento, inclusive cotas e participações em empresas ou fundos, discrimi-
nando a data de sua aquisição, o seu valor atual estimado e a existência de 
algum ônus, encargo ou restrição de penhora ou alienação, legal ou con-
vencional, neste último caso com a indicação da data de sua constituição e 
das pessoas a quem favoreça; 
iX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que 
este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estima-
tiva dos respectivos valores demandados; 
X - declaração de que o sujeito passivo ou responsável tributário, durante 
o cumprimento do acordo, não alienará bens ou direitos sem proceder à 
devida comunicação à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Secretaria 
de Estado da fazenda (SEfa); 
Xi - exposição de que o plano de recuperação observa as obrigações, exi-
gências e concessões previstas neste decreto e está adequado à sua situ-
ação econômico-financeira; 
Xii - relação de bens e direitos que comporão as garantias do termo de 
transação, inclusive de terceiros; 
Xiii - declaração de que não utiliza ou reconhece a utilização de pessoa 
natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a 
destinação de bens, de direitos e de valores, seus reais interesses ou a 
identidade dos beneficiários de seus atos, em prejuízo da Fazenda Pública 
Estadual; e 
XiV - declaração de que não alienou ou onerou bens ou direitos com o 
propósito de frustrar a recuperação dos créditos inscritos ou reconhece a 
alienação ou oneração com o mesmo propósito. 
§ 1º com relação à exigência prevista no inciso iii do caput deste artigo, 
as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros 
e escrituração contábil simplificados, nos termos da legislação específica. 
§ 2º os documentos relacionados nos incisos iii a Xii do caput deste artigo 
poderão ser dispensados, quando envolver devedores falidos. 
§ 3º Havendo o reconhecimento da utilização de pessoa natural ou jurí-
dica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de 
bens, de direitos e de valores, seus reais interesses ou a identidade dos 
beneficiários de seus atos, em prejuízo da Fazenda Pública Estadual, nos 

termos do inciso Xiii do caput deste artigo, a aceitação da transação fica 
condicionada à concordância das pessoas físicas e jurídicas envolvidas em 
ser corresponsabilizadas pelos débitos transacionados. 
§ 4º Havendo reconhecimento da alienação ou oneração de bens ou direi-
tos com o propósito de frustrar a recuperação dos créditos inscritos, nos 
termos do inciso XiV do caput deste artigo, a aceitação da transação fica 
condicionada à concordância com o desfazimento dos efeitos dos atos pra-
ticados, bem como com oferta dos bens alienados ou onerados em garantia 
ao pagamento dos débitos transacionados, observado, quanto à avaliação, 
o disposto no inciso V do caput deste artigo. 
§ 5º Sendo juridicamente impossível a utilização em garantia, dos bens de 
que trata o § 4º deste artigo, o devedor deverá: 
i - indicar outros bens em valor equivalente ao dos bens alienados, one-
rados ou ocultados com o propósito de frustrar a recuperação dos créditos 
inscritos, inclusive de terceiros, desde que expressamente autorizado por 
estes e aceitos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria 
de Estado da fazenda (SEfa); e 
ii - concordar com o acréscimo do valor dos bens referidos no inciso an-
terior à capacidade de pagamento de que trata o art. 26 deste decreto. 
art. 18. a proposta de transação individual será apresentada pelo devedor 
na Procuradoria-Geral do Estado (PGE). 
art. 19. recebida a proposta de transação individual, a Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE) deverá: 
I - analisar o atual estágio das execuções fiscais movidas contra o deve-
dor e a existência de exceção, embargos ou qualquer outra ação proposta 
contra o crédito; 
II - verificar a existência de garantias já penhoradas em execuções fis-
cais movidas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o valor e a data 
da avaliação oficial e se houve tentativa de alienação judicial dos bens 
penhorados; 
III - verificar a existência de débitos não ajuizados ou pendentes de ins-
crição em dívida ativa; 
IV - analisar o histórico fiscal do devedor, especialmente a concessão de 
parcelamentos anteriores, eventuais ocorrências de fraude, inclusive à 
execução fiscal, ou quaisquer outras hipóteses de infração à legislação com 
o propósito de frustrar a recuperação dos créditos devidos; e 
V - analisar a aderência da proposta apresentada à atual situação eco-
nômico-fiscal e à capacidade de pagamento do devedor e suas projeções 
de geração de resultados, podendo, se for o caso, solicitar documentos e 
informações complementares, inclusive laudo técnico firmado por profis-
sional habilitado, ou apresentar contraproposta. 

seção iii
disposições comuns à transação individual

art. 20. a celebração do termo de transação individual poderá ser precedi-
da de reuniões para discussão da proposta, das quais participarão repre-
sentantes da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Secretaria de Estado 
da fazenda (SEfa) e da pessoa física ou jurídica interessada. 
Art. 21. A fim de averiguar a concreta situação operacional e patrimonial 
da empresa requerente, o Procurador-Geral do Estado ou o Secretário de 
Estado da fazenda poderão designar Procurador do Estado ou auditor fis-
cal da Receita Estadual para coordenar a verificação. 
Parágrafo único. O requerente deverá ser comunicado da verificação com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 
art. 22. Nas propostas de transação individual relativas a contribuintes falidos: 
i - poderão ser excluídos do objeto da transação os débitos e seus com-
ponentes necessários à adequação à legislação de regência da falência; 
ii - o percentual de desconto observará a capacidade de pagamento efetiva 
da massa falida, entendida como o valor total dos bens e direitos arrecada-
dos e disponíveis para liquidação dos créditos; e 
iii - os descontos deverão incidir observando a ordem crescente de prio-
ridade prevista no art. 83 da lei federal nº 11.101, de 9 de fevereiro de 
2005, ou, se for o caso, do decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, 
vedada a concessão de descontos sobre o montante principal do débito. 
art. 23. Não será admitida proposta individual que tenha sido objeto de 
transação por adesão incluída em edital divulgado nos 2 (dois) últimos 
exercícios financeiros, salvo se considerada, objetivamente, mais vantajo-
sa à fazenda Pública. 
art. 24. Havendo consenso para formalização do acordo de transação in-
dividual, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) deverá redigir o respectivo 
termo, contendo: 
I - qualificação das partes; 
ii - cláusulas e condições gerais do acordo; 
III - débitos envolvidos com indicação das respectivas execuções fiscais e 
os juízos de tramitação, quando for o caso; 
iV - prazo para cumprimento; 
V - descrição detalhada das garantias apresentadas; e 
Vi - consequências em caso de descumprimento. 
Parágrafo único. O termo de transação firmado deverá ser assinado pelo 
Procurador-Geral do Estado, pelo Secretário de Estado da fazenda e pelo 
representante da pessoa física ou jurídica interessada. 
art. 25. a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) deverá informar ao juízo das 
execuções fiscais acerca da transação realizada, para suspensão das ações 
em trâmite, inclusive nas ações ordinárias, com o mesmo objetivo. 

caPÍtULo iV
ParÂMetros Para reaLiZar a traNsaÇÃo e MeNsUraÇÃo 

do GraU de recUPeraBiLidade da dÍVida
Art. 26. Para os fins do disposto neste Decreto, serão observados, isolada 
ou cumulativamente, os seguintes parâmetros para realizar a transação 
individual ou por adesão: 
i - tempo em cobrança; 
II - suficiência e liquidez das garantias associadas aos débitos inscritos; 
iii - existência de parcelamentos ativos; 
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iV - perspectiva de êxito das estratégias administrativas e judiciais de cobrança; 
V - custo da cobrança judicial; 
Vi - histórico de parcelamentos dos débitos inscritos; 
Vii - tempo de suspensão de exigibilidade por decisão judicial; e/ou 
Viii - situação econômica e a capacidade de pagamento do sujeito passivo. 
art. 27. a situação econômica dos devedores será mensurada a partir da 
verificação das informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais 
prestadas pelo devedor ou outras fontes de informações, a critério da au-
toridade competente.
art. 28. a capacidade de pagamento decorre da situação econômica e será 
calculada de forma a estimar se o sujeito passivo possui condições de 
efetuar o pagamento integral dos débitos, no prazo de 5 (cinco) anos, sem 
descontos. 
Parágrafo único. Quando a capacidade de pagamento não for suficiente 
para liquidação integral de todo o passivo fiscal, nos termos do caput deste 
artigo, os prazos ou os descontos serão graduados de acordo com a possi-
bilidade de adimplemento dos débitos, observados os limites previstos na 
legislação de regência da transação. 
art. 29. Para mensuração da capacidade de pagamento dos sujeitos pas-
sivos, poderão ser consideradas, sem prejuízo das informações prestadas 
no momento da adesão e durante a vigência do acordo, outras fontes de 
informações, a critério da autoridade competente. 
art. 30. o devedor terá conhecimento da sua capacidade de pagamento 
e poderá apresentar pedido de revisão, devidamente fundamentado, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da informação. 
art. 31. Quando a proposta de transação, individual ou por adesão, for fun-
dada exclusivamente na capacidade de pagamento, a Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE) e/ou a Secretaria de Estado da fazenda (SEfa) poderão 
rejeitar ou rescindir o acordo, caso identificados indícios de divergências nas 
informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais do sujeito passivo. 
Art. 32. Para os fins das modalidades de transação previstas neste Decreto, 
os créditos serão classificados em ordem decrescente de recuperabilidade, 
conforme disposto em ato conjunto dos titulares da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) e da Secretaria de Estado da fazenda (SEfa). 

caPÍtULo V
iNdeFeriMeNto e rescisÃo da traNsaÇÃo

art. 33. o pedido de transação será indeferido quando não preencher os 
requisitos e as condições previstos na lei Estadual nº 9.260, de 2021, e 
neste decreto, bem como na hipótese de não enquadramento nos critérios 
previstos no edital. 
art. 34. implica rescisão da transação: 
i - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos 
assumidos; 
ii - a constatação, pelo credor, de ato tendente ao esvaziamento patrimo-
nial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda 
que realizado anteriormente à sua celebração; 
iii - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica transigente, ressalvada a hipótese do art. 40 deste decreto; 
iV - a comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva 
na sua formação; 
V - a ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial 
quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito; 
Vi - a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente pre-
vistas no respectivo termo de transação; e/ou 
Vii - a inobservância de quaisquer disposições da lei Estadual nº 9.260, de 
2021, deste decreto ou do edital.
§ 1º O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses 
de rescisão da transação, na forma do art. 14 deste decreto, e poderá re-
gularizar o vício ou impugnar o ato no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 
disposto no art. 35 deste decreto. 
§ 2º Frustradas as tentativas de notificação na forma do § 1º deste artigo, 
deverá ser realizada a notificação por edital, nos termos do inciso III do 
caput do art. 14 da lei Estadual nº 6.182, de 1998. 
§ 3º a rescisão da transação implicará no afastamento dos benefícios con-
cedidos e a cobrança integral da dívida, deduzidos os valores já pagos, sem 
prejuízo de outras consequências previstas no edital. 
§ 4º Na hipótese prevista no inciso Xiii do caput e § 3º do art. 17 deste 
decreto, além da rescisão da transação, a autoridade competente deverá 
adotar as providências legais cabíveis. 
§ 5º aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 
(dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transa-
ção, ainda que relativa a débitos distintos. 

caPÍtULo Vi
iMPUGNaÇÃo

art. 35. a impugnação de que trata o § 1º do art. 34 deste decreto deverá 
ser formalizada por escrito e dirigida ao Procurador-Geral do Estado ou 
à autoridade indicada no Edital, instruída com os documentos em que se 
fundamentar, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão. 
Parágrafo único. a decisão que apreciar a impugnação deverá indicar os 
fatos e fundamentos jurídicos que amparam a conclusão adotada. 
Art. 36. Enquanto não definitivamente decidida a impugnação, o transigen-
te deverá permanecer cumprindo todas as exigências do acordo. 
art. 37. implica renúncia à impugnação a propositura de ação judicial com 
o mesmo objeto. 

caPÍtULo Vii
disPosiÇÕes FiNais

art. 38. Na hipótese de créditos tributários relativos ao imposto sobre 
operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
(icMS), a transação deverá observar as condições gerais estabelecidas em 
convênio celebrado no âmbito do conselho Nacional de Política fazendária 
(coNfaZ). 

art. 39. Qualquer que seja a modalidade de transação realizada, os débitos 
por ela abrangidos, assim como a respectiva ação judicial na qual se dê a 
sua cobrança, somente serão extintos quando integralmente cumpridas as 
condições previstas no respectivo termo, edital e neste decreto. 
art. 40. decretada a falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa ju-
rídica transigente, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) poderá adaptar 
a transação, a pedido, para os novos requisitos aplicáveis, desde que a 
adaptação mantenha, em substância, os termos da transação precedente. 
art. 41. a proposta de transação aceita não implica novação dos créditos 
por ela abrangidos. 
art. 42. Nas propostas de transação que envolvam redução do valor do dé-
bito, os honorários advocatícios acrescidos aos débitos inscritos em dívida 
ativa serão reduzidos na mesma proporção dos créditos a serem transa-
cionados.
art. 43. as transações celebradas nos termos da lei Estadual nº 9.260, de 
2021, e deste decreto, resguardadas as informações legalmente protegi-
das por sigilo, serão divulgadas nos sítios eletrônicos oficiais da Procura-
doria-Geral do Estado (PGE) e da Secretaria de Estado da fazenda (SEfa). 
art. 44. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 16 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 693217

decreto de 16 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual, 
coNSidEraNdo o disposto da lei complementar nº 022, de 15 de março 
de 1994 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo o disposto do decreto nº 2.115, de 23 de abril de 1997, 
que regulamenta o processo de promoção da Polícia civil do Estado do Pará; 
coNSidEraNdo o resultado da 3ª reunião  Extraordinária do conselho 
Superior da Polícia civil do Estado do Pará - coNSUP/Pc, ocorrida no dia 
31 de maio de 2021, que aprovou a relação dos policiais civis a serem pro-
movidos, referente ao mês de abril de 2021, na forma do decreto nº 2.115 
de 23 de abril de 1997;
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2021/612143, 
da Procuradoria Geral do Estado - PGE,
d E c r E T a: 
art. 1º fica concedida, de acordo com os critérios previstos no decreto 
nº 2.115, de 23 de abril de 1997, progressão funcional, por antiguidade e 
merecimento, relativo a 21 de abril de 2021, aos servidores integrantes do 
Grupo Polícia civil, código GEP-700, relacionados no anexo i deste decreto.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a contar de 21 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 16 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo i do decreto de 16 de aGosto de 2021
reLaÇÃo de serVidores cLassiFicados À ProMoÇÃo FUNcioNaL
reLatiVo aBriL de 2021.
CATEGORIA FUNCIONAL: dElEGado dE PolÍcia ciVil claSSE “a” - 
GEP – Pc – 701.1 Para claSSE “B” - GEP – Pc – 701.2
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
aNToNio da coSTa NETo
doMiNGoS dJalMa rEGo PErEira
MElQUESEdEQUE da SilVa riBEiro
Marcio BraSil Maio
ValdiViNo MiraNda da SilVa JUNior
CATEGORIA FUNCIONAL: dElEGado dE PolÍcia ciVil claSSE “B” - 
GEP – Pc – 701.2 Para claSSE “c” - GEP – Pc – 701.3
ANTIGUIDADE
EliaS JorGE dE carValHo fraNcÊS
fáBio VEloSo dE caSTro
JoSÉ diaS BEZErra
liNdoVal fErrEira BorGES
lUiZ roBErTo Nicácio da SilVa
Márcia Maria dE SoUSa raBElo
MERECIMENTO
adriaNa BarroS NoraT
aliNE carla rodriGUES caValEiro dE MacEdo
alMir alVES oliVEira
dilErMaNdo daNTaS JUNior
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
JoÃo ricardo dE SoUZa iNácio
MaHENalWa HElENa MElo fUrTado MorEira
Márcio JoSÉ iSacKSoN NoGUEira
MiGUEl alVES PiNHEiro filHo
PriScila MorGado SaNcHES PiNHo
raPHaEl dE SoUZa MaTTar
VicENTE lEiTE BarBoSa araÚJo doS SaNToS
cateGoria FUNcioNaL: dElEGado dE PolÍcia ciVil claSSE “c” - 
GEP – Pc – 701.3 Para claSSE “d” - GEP – Pc – 701.4
ANTIGUIDADE
cHriSTiaNE fErrEira da SilVa
JoSÉ aNToNio cardoSo dE SoUZa JUNior
MERECIMENTO
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
carloS aNdrÉ ViaNa da coSTa
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dEiSY NEY raMoS dE caSTro lEMoS
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roBErTo GoMES NETo
rElaÇÃo dE SErVidorES claSSificadoS À ProMoÇÃo fUNcioNal NÍVEl SUPErior
rElaTiVo aBril dE 2021.
cateGoria FUNcioNaL: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil – claSSE 
“a” – GEP – Pc – 705.1 Para claSSE “B” - GEP – Pc – 705.2
ANTIGUIDADE
aldENor aUGUSTo da SilVa NETo
alTiNo carloS da SilVa araUJo
cateGoria FUNcioNaL: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil – claSSE 
“B” – GEP – Pc – 705.2 Para claSSE “c” - GEP – Pc – 705.3
ANTIGUIDADE 
EdEr PErEira doS SaNToS
Joao carloS liNS BENTES fraZÃo 
Moacir BarrEiroS alVES
roNaldo adriaNo MiraNda dE dEUS
VicENTE daVid JUNior
MErEciMENTo
daNiEl MarTiNS MaciEl
GlaUToN fEiToSa da SilVa
Marcio aNdrE dE SoUZa GoNÇalVES
MarcoS aNToNio da SilVa cardoSo
MoacYr dE oliVEira SaNToS
MoNica caroliNE doS SaNToS NaSciMENTo
PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS
PriScila da coSTa NEGrÃo
rodriGo oaSTa foNSEca
cateGoria FUNcioNaL: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil – claSSE 
“c” – GEP – Pc – 705.3 Para claSSE “d” - GEP – Pc – 705.4
ANTIGUIDADE
criSTiaNo rUY dE JESUS
Eladio dE SoUZa TriNdadE da crUZ filHo
rodriGo BarcESSaT VaZ
MErEciMENTo
dEYVid aNToNio liMa GoES
dUrVal lUiS PaES GoNdiM
faBio JardiM rodriGUES
GEraldo MaGElla dE MiraNda PadiNHa
Marcio KiNdlMaNN alVES
cateGoria FUNcioNaL: EScriVÃo dE PolÍcia ciVil – claSSE “B” – 
GEP – Pc – 706.02 Para claSSE “c” - GEP – PEc – 706.3
ANTIGUIDADE
alEX alBErio MaciEl SoarES
daNillo SaNToS SilVa
doUGlaS EdUardo da SilVa lUZ
EdilENE dE SoUZa GoMES
MErEciMENTo
fErNaNda SUElEM liSBoa XaViEr
GEYSa MElEM oliVa riBEiro
Joao lUiZ WariSS dE araUJo
lUciaNa daNTaS dE alMEida
MaNoEl PaUlo dE oliVEira PiMENTa 
MaUro aUGUSTo SaNToS NEVES
PaUla faBiola MoNTEiro rodriGUES
cateGoria FUNcioNaL: EScriVÃo dE PolÍcia ciVil – claSSE “c” – 
GEP – Pc – 706.03 Para claSSE “d” - GEP – PEc – 706.
ANTIGUIDADE
EdNEY MiraNda corrEa
iTalo JoSE BarBoSa Macola
JaNaiNa dolorES PErEira PoMPEU
MErEciMENTo
fErNaNdo lUiS MaGalHaES dE oliVEira
KaTia fErNaNda da lUZ BorGES
rENaTa PiMENTEl daNTaS
rENaTa VidiNHo Maia loPES MorEira
rENaTo SilVEira dE aSSiS JUNior
cateGoria FUNcioNaL: PaPiloScoPiSTa – claSSE “B” GEP – Pc-
708.02 . 70 Para claSSE “c” - GEP – Pc – 708.3
ANTIGUIDADE
JoSE EdUardo TroVao
rElaÇÃo dE SErVidorES claSSificadoS À ProMoÇÃo fUNcioNal - 
rEMaNEScENTE dE NÍVEl MÉdio
rElaTiVo aBril dE 2021.
cateGoria FUNcioNaL: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil – claSSE 
“a” – GEP – Pc – 705.1 Para claSSE “B” - GEP – Pc – 705.2
ANTIGUIDADE
adalBErTo MElo lUcENa SoBriNHo
MESSiaS NaZarENo fErrEira PErEira
cateGoria FUNcioNaL: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil – claSSE 
“c” – GEP – Pc – 705.3 Para claSSE “d” - GEP – Pc – 705.4
ANTIGUIDADE
adEriTo PaNToJa da SilVa
alESSaNdro diNiZ do ESPiriTo SaNTo
alESSaNdro doS SaNToS cardoSo
alESSaNdro SoBral fariaS
aNdrE lUiZ dE oliVEira alMEida
aNToNio carloS PirES fErNaNdES
aNToNio carloS riBEiro MaciEl
aNToNio EliaS loPES raMoS
aNToNio VEiGa da SilVa
ardilEY dE JESUS doS SaNToS Barra
carla JaNaiNa loPES fiGUEirEdo
carloS alBErTo rUfiNo

daVid SilVa PiNHo
dENilSoN JoSE dE liMa carValHo
docaciaNo PiNHEiro GoES JUNior
EdEr JoSE coSTa da SilVa
EdilSoN BarroS dE MElo
EdSoN SaNTaNa fErrEira
EdSoN oZirES faria NaSciMENTo- falEcido
EliElToN alVES dE fiGUErEdo
Elio SolaNdro da SilVa caSTro
fraNciSco carloS BarBoSa caValcaNTE
GENESio GoMES doS SaNToS filHo
GEorGE HaMilToN GUEdES doS SaNToS
GEraldo da SilVa oliVEira
JEaN GEorGE MESQUiTa PEdroSa
JorGE PoNTES da SilVa
JoSE alVES do carMo
JoSE Maria MiraNda doS SaNToS
JoSE ricardo MiraNda araUJo
JoSE roBErTo BarroS dE SoUSa
laErcio PraZErES da SilVa
lUiZ alBErTo fUrTado dE liMa
MarcElo fErNaNdo VaScoNcEloS cUNHa
MarcilEi SaNToS da lUZ
MarcoS aNTENor PiNTo dE liMa
MaUro lUiZ dE alcaNTara foNSEca
NEriValdo PErEira do ValE
NilSoN do roSario SoUSa
oZi BriTo aSSUNcao
PaBlo aUGUSTo loUrENco
PaUlo SErGio PErEira MarQUES
rEGiNaldo caValcaNTE diaS BarBoSa
rEGiNaldo da SilVa aBracado
rHaNdHolfo JoSE PiNHEiro EliZiario
roSiValdo HElENo roSario liMa
SaNdro diaS da coSTa
SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa
Waldir fariaS GoMES
WalMir carloS PENa da SilVa
cateGoria FUNcioNaL: EScriVÃo dE PolÍcia ciVil – claSSE “B” – 
GEP – Pc – 706.02Para claSSE “c” - GEP – Pc – 706.3
ANTIGUIDADE
MarcoS ViNiciUS BraNdao dE liMa
cateGoria FUNcioNaL: EScriVÃo dE PolÍcia ciVil – claSSE “c” – 
GEP – Pc – 706.03 Para claSSE “d” - GEP – Pc – 706.4
aNTiGUidadE
alaN WaNTUir dE MElo diaS
alVaro roBErTo dE araGao SoUZa
aNdrEY cardoSo MoNTEiro
cHriSTiaNNE GoES MarQUES
EdMilSoN dUarTE BraGa
faBiaNo dE criSTo coUTiNHo alMEida
fraNciNaldo doS SaNToS BaSToS
HUMBErTo dE MoraES laMEGo
HUMBErTo TEiXEira da SilVa
JaiME SilVEira oliVEira
Joao SoUSa da SilVa
JoSE carloS fiGUEirEdo Moia
JoSE MarcoliNo rodriGUES fErrEira
MaX coSTa BElo
PaUlo VaNdErlEY aGUiar dE carValHo
cateGoria FUNcioNaL: MoToriSTa Policial – claSSE “B” GEP – 
Pc.707.2 Para claSSE “c” - GEP – Pc – 707.3
ANTIGUIDADE
aNToNio BENEdiTo PErEira corrEa

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, 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, 
lUiZ aNToNio da SilVa SoUTo do cargo em comissão de assessor Espe-
cial ii, a contar de 1º de agosto de 2021.
Palácio do GoVErNo, 16 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 693218

d e c r e t o  Nº 1793, de 16 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$ 7.894.704,51 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$ 7.894.704,51 (Sete Milhões, oitocen-
tos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Quatro reais e cinquenta e Um 
centavos), para atender à programação abaixo:
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r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011751214897480 - SEdoP 0130 449051 6.553.195,80
151011339115037590 - SEcUlT 0101 449051 301.508,71

462021339215038421 - fcP 0101 339039 200.000,00
462021339215038841 - fcP 0101 339039 800.000,00

592011442215008803 - iMETroPará 0260 449052 40.000,00
ToTal 7.894.704,51

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

071011545114897645 - SEdoP 0130 449051 6.553.195,80

151011339115037591 - SEcUlT 0101 449051 301.508,71

462021339215038928 - fcP 0101 339036 200.000,00

592011412212978338 - iMETroPará 0260 449052 40.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 800.000,00

ToTal 7.894.704,51

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 16 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 1794, de 16 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$ 28.742.734,43 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$ 28.742.734,43 (Vinte e oito Milhões, 
Setecentos e Quarenta e dois Mil, Setecentos e Trinta e Quatro reais e 
Quarenta e Três centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011548214897642 - SEdoP 0101 449051 1.892.448,04

071011751214897480 - SEdoP 0101 449051 5.351.273,15

462021339215038841 - fcP 0101 339039 800.000,00

691012369514988793 - SETUr 0101 335041 20.699.013,24

ToTal 28.742.734,43

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, 16 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 693213

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº. 1.272/2021-ccG, de 16 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/885748,

r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Brasília – df, no dia 24 de 
agosto de 2021, a fim de participar de reunião com o Exmo. Ministro do 
Meio ambiente, devendo responder pelo expediente do órgão, na ausência 
do titular, rodolPHo ZaHlUTH BaSToS, Secretário adjunto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.273/2021-ccG, de 16 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/883430,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Brasília – df, no dia 31 de 
agosto de 2021, a fim de participar da 102ª Reunião Ordinária da ABEMA, 
devendo responder pelo expediente do órgão, na ausência do titular, raUl 
ProTáZio roMÃo, Secretário adjunto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.274/2021-ccG, de 16 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. 2021/886470,
r E S o l V E:
nomear MaX coSTa BElo para exercer o cargo em comissão de chefe de 
centro, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 
1º de junho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.275/2021-ccG, de 16 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/895357, 
r E S o l V E:
i. exonerar criSTiNa ValÉria oliVEira PaMPloNa do cargo em comis-
são de assessor de Planejamento V, código GEP-daS-012.1, com lotação 
na Secretaria de Estado de Educação. 
ii. nomear lUaNa caroliNE GoMES doS SaNToS para exercer o cargo 
em comissão de assessor de Planejamento V, código GEP-daS-012.1, com 
lotação na Secretaria de Estado de Educação. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.276/2021-ccG, de 16 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/895357,
r E S o l V E:
i. exonerar SUElY do Socorro loBaTo do cargo em comissão de coor-
denador do Núcleo de contratos e convênios, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Educação.
ii. nomear criSTiNa ValÉria oliVEira PaMPloNa para exercer o cargo 
em comissão de coordenador do Núcleo de contratos e convênios, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Educação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.277/2021-ccG, de 16 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. 2021/891919,
r E S o l V E:
nomear carloS HENriQUE da coSTa Gaia para exercer o cargo em co-
missão de Gerente de capacitação e Valorização do Servidor, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
16 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº. 1.279/2021-ccG, de 16 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
considerando os termos do ofício nº 434/2021 – GS/SEdEME
r E S o l V E:
nomear JoSÉ Maria NaSciMENTo SilVa para exercer o cargo em comis-
são de assessor i, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2021. 
raN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 693219

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 669/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo  o  que  dispõe  os  artigos 81 e 83  da  lei  nº  5.810,  de  
24  janeiro  de 1994  e  ainda  o laudo Médico  nº 74787, de 25/05/2021;
coNSidEraNdo  o  Processo nº 2021/767242-PG, de 13/07/2021.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor EliaS SoUZa liMa, id. funcional nº 2015331/ 1, 
ocupante do cargo de SErVENTE, lotado na casa civil da Governadoria do 
Estado, 15 (quinze dias) dias de licença para Tratamento de Saúde, no 
período de 24/06/2021 a 08/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 13 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 692607

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 080/2021 – cMG, de 16 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 2021/860844, 
referente à concessão de diárias à militares lotados nessa casa Militar da 
Governadoria;
rESolVE:
i – rETificar o período e a quantidade de diárias concedidas através 
do Extrato de PorTaria Nº 701/2021 – di/cMG, de 07 a 13/08/2021 
(sete diárias de alimentação e seis de pousada) para 07 a 12/08/2021 
(seis diárias de alimentação e cinco de pousada), conforme solicitado no 
Memorando Nº 423/2021 – diNTEl/cMG.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 16 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 693022
Portaria Nº 081/2021 – cMG, de 16 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 2021/860827, 
referente à concessão de diárias à militares lotados nessa casa Militar da 
Governadoria;
rESolVE:
i – rETificar o período e a quantidade de diárias concedidas através 
do Extrato de PorTaria Nº 704/2021 – di/cMG, de 07 a 13/08/2021 
(sete diárias de alimentação e seis de pousada) para 07 a 12/08/2021 
(seis diárias de alimentação e cinco de pousada), conforme solicitado no 
Memorando Nº 424/2021 – diNTEl/cMG.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 16 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 693025
Portaria Nº 082/2021 – cMG, de 16 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 2021/860805, 
referente à concessão de diárias à militares lotados nessa casa Militar da 
Governadoria;
rESolVE:
i – rETificar o período e a quantidade de diárias concedidas através 
do Extrato de PorTaria Nº 709/2021 – di/cMG, de 07 a 13/08/2021 
(sete diárias de alimentação e seis de pousada) para 07 a 12/08/2021 
(seis diárias de alimentação e cinco de pousada), conforme solicitado no 
Memorando Nº 425/2021 – diNTEl/cMG.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 16 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 693028

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
005/2019 – cMG Pa.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
contratada: TElEfÔNica BraSil S.a;
cNPJ: 02.558.157.0001-62;
Endereço: av. Engenheiro luiz carlos Berrini, nº 1376, Bairro: cidade Mon-
ções, São Paulo/SP, com filial na Travessa Padre Eutiquio nº 1226, 2º an-
dar, Bairro: Batista campos, Belém/Pa.
Processo administrativo eletrônico: 2021/649838.
Modalidade: dispensa de licitação nº 003/2019 – cPl/cMG;
objeto: constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa es-
pecializada em prestação de serviços de telefonia móvel pessoal.
Valor Global: r$ 16.167,40 (dezesseis mil cento e sessenta e sete reais e 
quarenta centavos).
dotação orçamentária:

atividade 8407 – operacionalizações das ações administrativas

Natureza da
despesa

33.90.39.58 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica /
Serviços de Telecomunicações exceto Tic

fonte do recurso 0101002156 e/ou 0301002156 (recursos ordinários / Utilidade
Pública)

funcional
Programática 04.122.1297.8407

Vigência do contrato: 15/08/2021 a 14/08/2022.
data da assinatura: 13/08/2021
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 692708

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 723/2021 – 
di/cMG, de 16 de aGosto de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Paulo/SP; Período: 16 a 18/08/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: TEN cEl QoPM osmar 
de Melo Santos, Mf nº 5811139/2, TEN cEl QoPM Mauro Henrique da Silva 
Guerra, Mf nº 5774055/5, 1° TEN QoPM fabricio Pereira corrêa, Mf nº 
57199928/4; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 692778
eXtrato de Portaria Nº 724/2021 – 

di/cMG, de 16 de aGosto de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Perí-
odo: 13 a 16/08/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pou-
sada); Servidor: fernando José Pena ferreira, Mf nº 5637309/4; ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 692784
eXtrato de Portaria Nº 725/2021 – 

di/cMG, de 16 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: Marabá/Pa e Nova ipixuna/Pa; Período: 11/08/2021; Quan-
tidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor: caP QoPM rubens alan da 
costa Barros, Mf nº 57198361/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 692838
eXtrato de Portaria Nº 726/2021 – 

di/cMG, de 16 de aGosto de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/
Pa; Período: 09 a 12/08/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimenta-
ção) e 3,0 (pousada); Servidores: cláudio Benedito de oliveira Gomes, 
Mf nº3358968/2, iolene leandro Tavares, Mf nº 5397146/4 e Eline Maria 
Botelho coutinho, Mf nº 5910649/3; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 692840

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 006/2021
objeto: aquisição de 300 kg (trezentos quilogramas) de açúcar triturado
embalado em pacotes de 1 Kg ( um quilograma) forma e exigências conti-
das no Edital e seus anexos, para atender as necessidades da Procuradoria-
Geral do Estado do Pará.
data da abertura: 27/08/2021
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338,
Elemento de despesa: 339030, fonte: 0101
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ordenador responsável: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.comprasnet.gov.br; www.compraspara.pa.
gov.br; www.pge.pa.gov.br; e rua dos Tamoios, nº 1671, Batista campos,
Belém/Pa, cEP: 66.025-540
responsável pelo certame: rubens José Garcia Pena Júnior

Protocolo: 692804

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 06/2021 seac, de 16 de aGosto de 2021.
a Secretaria Estratégica de articulação da cidadania (SEac), através de 
seu Secretário, considerando o Edital nº 01/2021, de 16 de julho de 2021 
e alterações posteriores, que trata sobre o PSS nº 01/2021 – SEac/Pa 
para contratação de Servidores Públicos Temporários, vem tornar público 
o resultado definitivo da Análise Documental e Curricular, devidamente pu-
blicado no sistema sipros, assim como a convocação dos aprovados para 
a fase de entrevistas.
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas, cronogramas e outras infor-
mações constam no endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado de articulação da cidadania

Protocolo: 692841
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 173 de 16 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 e ainda,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do ProcESSo nº 2021/533636;
rESolVE:
art. 1º - designar a servidor rENaTo SaNToS da SilVa, identidade fun-
cional nº5946708/1, ocupante do cargo de coordenador do Núcleo de Po-
líticas Sociais, para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 
11/2017, celebrado entre a fundação ParaPaZ e f f dE alENcar EirEli, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 09.165.782/0001-93, cujo objeto é forneci-
mento de Material de Expediente conforme a necessidade do Órgão con-
tratante.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo Suplente, servidor KlUiVErT foNSEca alcaNTara, identi-
dade funcional nº 5946738/1, Gerente, cPf: 778.159.122-49.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 16 dE aGoSTo dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 692942

coNtrato
.

eXtrato do  coNtrato adMiNistratiVo Nº 016/2021
oBJETo: o objeto deste contrato será fornecimento de Material de Expe-
diente conforme a necessidade do Órgão contratante.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: f f dE alENcar EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
09.165.782/0001-93
doTaÇÃo orÇaMENTária:
1. funcional Programática: 14.122.1297.8338
Elemento de despesa : 3390-30.16
fonte de recursos : 0101
ação: 227275
Pi : 4120008838c
Valor : 10.448,50
2. funcional Programática:14.422.1500.88815
Elemento de despesa : 3390-30.16
fonte de recursos : 0101
ação : 227161

Pi: 1050008817c
Valor: 3.022,50
3. funcional Programática:14.422.1500.8817
Elemento de despesa : 3390-30.16
fonte de recursos : 0101
ação : 229896
Pi: 1050008817c
Valor: 33.928,50
Valor ToTal : r$ 47.399,50 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e 
nove reais e cinqüenta centavos)
ViGÊNcia:  inicia-se na data de sua assinatura,encerrando-se em 12 meses
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, no de-
creto n°. 555, de 08 de agosto de 2000, decreto n° 877 e 878, de 31 de 
março de 2008, decreto Estadual nº 1.887 de 07 de novembro de 2017 
e suas alterações contidas no decreto Estadual 562/20, decreto Estadual 
534, de 04 de fevereiro de 2020, e na lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, 
na forma do artigo 54 da lei n.°8.666/93, combinado com o inciso Xii do 
artigo 55, do mesmo diploma legal.
daTa da aSSiNaTUra: 16/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação da Parapáz

Protocolo: 692948

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 170 de 16 de aGosto de  2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda de acordo com o Protocolo: 2021/876841,
rESolVE: Transferir o período de gozo de férias da servidora riTa MElo 
da SilVa PaNToJa, matrícula nº 5946530/ 2 coordENador dE NÚclEo 
rEGioNal, concedida através da P o r T a r i a N º 1 6 0 d E 0 5 d E a 
G o S T o d E 2 0 2 1, publicada no d.o.E Nº 34.661 pág. 15, que seriam 
gozadas no período de 01/09/2021 a 30/09/2021 e transferir para o perí-
odo de : 01 a 15/09/2021 e 01 a 15/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 692818

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 786/2021- daF/sePLad de 13 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2019/398742, de 22 de agosto de 2019;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor GErMaNa criSTiNa MoTa GoNZaGa, funcional 
nº. 57175315-1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para a 
função de fiscal e o servidor odilENE fErNaNdES da coNcEiÇÃo SaN-
ToS, id. funcional nº. 1996-1, ocupante do cargo de assistente adminis-
trativo, para a função de Suplente, devendo ser intermediador substituto 
entre as partes dos Contratos nº 28,29,30 e 31/2021 - SEPLAD/DAF, firma-
do entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTra-
ÇÃo - SEPlad e a empresa fUNdaÇÃo cETaP.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 692615
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº788/2021-daF/sePLad, de 13 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/870834;
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora irENildES fraNciSca alBUQUErQUE SilVa, id. 
funcional nº 5828120/2, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, 
lotada na coordenadoria de compras Governamentais, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 06 de setembro a 05 de outubro de 2021, 
referente ao triênio de 18/10/2004 a 17/10/2007.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 692604

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 787/2021-daF/sePLad, de 13 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/743555,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor carloS HENriQUE SaNTiaGo MarQUES, id. fun-
cional nº. 7006462/1, ocupante do cargo auxiliar de Escritório, para res-
ponder como Gerente da coordenadoria de logística e Gestão, durante 
o impedimento legal da titular NaTaNY SoarES lEiTE, id. funcional nº. 
57220133/1, no período de 08/09/2021 a 07/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 692593

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 12/2016
objeto: Prorrogação em caráter excepcional do contrato, pelo prazo de 12 
(doze) meses.
dotação orçamentária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 33.90.37 – locação de Mão de obra
Valor Mensal: r$ 209.612,16
fonte: 0101006360
origem dos recursos: Tesouro
data de assinatura: 13/08/2021.
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022.
contratado: liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, empresa estabe-
lecida na cidade de ananindeua- Pa, com sede na rua José Marcelino de 
oliveira, PSG Bom Jardim, 2, Sala a, bairro centro, cEP:67.030-170, tele-
fone: 3282-0822, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 08.775.721/0001-85.
ordenador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 692773

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº.789/2021-daF/sePLad de 13 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 Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/886481;
r E S o l V E:
I- EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 32% 
(trinta e dois por cento) das servidoras a seguir discriminadas, ocupantes 
do cargo de consultor Jurídico, lotadas na consultoria Jurídica, a contar 
de 01.08.2021.
SErVidoraS  MaTrÍcUla
HEloÍNa aGria da lUZ raMoS  57176519/1
lUciaNa dE PaiVa MarTiNS  55586816/1
Maria aParEcida VaraNda diaS  3264033/3
II- FORMALIZAR a concessão da Gratificação de Tempo Integral – GTI, 
no percentual de 48% (quarenta e oito por cento) às servidoras a seguir 
discriminadas, ocupantes do cargo de consultor Jurídico, lotadas na con-

sultoria Jurídica, a contar de 01.08.2021.
SErVidoraS  MaTrÍcUla
HEloÍNa aGria da lUZ raMoS  57176519/1
lUciaNa dE PaiVa MarTiNS  55586816/1
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
aGoSTo dE 2021
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 692625
terMo de adesÃo

terMo de adesÃo Para coNcessÃo de descoNtos eM ProdU-
tos e serViÇos – ProGraMa rede de descoNtos Nº 06/2021 
– sePLad/daF/dso
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTra-
ÇÃo, com sede na Travessa do chaco, nº 2350, cEP 66.093-542, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a laNGUaGE PlUS ENSi-
No dE idioMaS lTda, com sede na av. almirante Tamandaré, n° 708, 
Bairro cidade Velha, cEP: 66.023-000, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf nº 
02.372.380/0001-10.
oBJETo: concessão de descontos por meio do Programa rEdE dE dES-
coNToS, proposta apresentada pela empresa laNGUaGE PlUS ENSiNo 
dE idioMaS lTda aos servidores estaduais ativos e inativos do Poder Exe-
cutivo do Estado do Pará, da administração direta e indireta, seus depen-
dentes (definidos no Art. 2º, §1° do Decreto) e pensionistas, sob a admi-
nistração de seu representante legal, devidamente identificado no preâm-
bulo deste instrumento, conforme decreto nº 1.429, de 5 de abril de 2021.
data da assinatura: 13/08/2021
Vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 692767
terMo de adesÃo

terMo de adesÃo Para coNcessÃo de descoNtos eM ProdU-
tos e serViÇos – ProGraMa rede de descoNtos Nº 05/2021 
– sePLad/daF/dso
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, nº 2350, cEP 66.093-542, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a facUldadE iNTEGrada dE 
adVocacia da aMaZÔNia – fiNaMa, com sede na av. conselheiro fur-
tado, n° 2499, 1º andar B, Bairro cremação, cEP: 66.040-100, Belém/Pa, 
inscrita no cNPJ/Mf nº 06.914.593/0001-88.
oBJETo: concessão de descontos por meio do Programa rEdE dE dES-
coNToS, proposta apresentada pela empresa facUldadE iNTEGrada dE 
adVocacia da aMaZÔNia – fiNaMa aos servidores estaduais ativos e 
inativos do Poder Executivo do Estado do Pará, da administração direta e 
Indireta, seus dependentes (definidos no Art. 2º, §1° do Decreto) e pen-
sionistas, sob a administração de seu representante legal, devidamente 
identificado no preâmbulo deste Instrumento, conforme Decreto nº 1.429, 
de 5 de abril de 2021.
data da assinatura: 13/08/2021
Vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 692758
Portaria Nº 793/2021-daF/sePLad, de 16 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 disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994 e, ainda, o Processo n° 2021/889637;
r E S o l V E:
forMaliZar o afastamento da servidora NaZarE do Socorro doS 
SaNToS, id. funcional nº. 5946533/1, ocupante do cargo de Secretário 
de diretoria, lo tada na diretoria de Gestão do Patrimônio, a contar de 
09/08/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de Pessoa da família.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 692897

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad secretaria de estado de 
adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)

coNcUrso PÚBLico c-208
editaL Nº 04/seaP/sePLad, de 16 de aGosto de 2021.

reLaÇÃo deFiNitiVa das soLicitaÇÕes de iseNÇÃo da 
taXa de iNscriÇÃo deFeridas e iNdeFeridas

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso das suas atribuições legais, tornam pública a reLaÇÃo 
deFiNitiVa das soLicitaÇÕes de iseNÇÃo da taXa de iNscri-
ÇÃo deFeridas e iNdeFeridas, do concurso Público c-208, nos se-
guintes termos:



12  diário oficial Nº 34.672 Terça-feira, 17 DE AGOSTO DE 2021

1) ficam deFeridas as solicitações de isenção da taxa de inscrição dos 
candidatos relacionados no aNEXo i, conforme normativa estabelecida no 
item 7 do Edital n.o 01 /SEaP/SEPlad, de 29 de junho de 2021.
2) ficam iNdeFeridas as solicitações de isenção dos candidatos rela-
cionados no aNEXo ii.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

reLaÇÃo deFiNitiVa das soLicitaÇÕes de iseNÇÃo da 
taXa de iNscriÇÃo deFeridas e iNdeFeridas - coNcUrso 

PÚBLico c-208/seaP/sePLad
aNeXo i: soLicitaÇÕes de iseNÇÃo da taXa de iNscriÇÃo 

deFeridas

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - araGUaia
inscrição Nome
11963 iaNca doS SaNToS MacEdo MEdrado

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - BaiXo aMaZoNaS
inscrição Nome

9643 aNa GaBriElla PiNHEiro BarBoSa da coSTa
7462 aNa PaUla PiNHEiro rUiVo MoNTEiro
11066 aNdrÉia corrÊa doS rEiS
4166 criSTiaNE QUEiroZ da SilVa
9997 daNiEla cUNHa doS SaNToS
5713 EllaNE liNdiNalVa SoUZa dE caSTro
7619 Érica THalicia SilVa da rocHa
5550 EVElYN THaYNara PiNTo raiol
9965 HorTENcia BEaTriZ SErra fErrEira
4916 iriaNE MaricaUa MorEira
8115 JaYNE riBEiro da SilVa MacHado
5208 JESSica Maria MacEdo liMa
10715 JoSiaNE GoMES rodriGUES
1178 KEllEN dE faTiMa SaraiVa
7960 lUciNETH da SilVa SoUSa
6244 MaElY dE oliVEira riBEiro
11254 MarcEla aliNE da SilVa corrEa
10379 MarlEY rodriGUES fariaS
10388 MaYara rodriGUES fariaS
10426 STHEfaNi MoNTEiro crUZ
5776 SUElEN da SilVa SoUSa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - caETÉ
inscrição Nome

2300 aNGEla oliVEira da SilVa
9217 BiaNca dE fiGUEirEdo BaTiSTa
11340 daNiEllE da SilVa SoUSa
5716 dENiSE SoUZa da SilVa
9521 roSilEia lUcENa corrEa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - caraJáS
inscrição Nome

6937 aMaNda JaMilY SilVa dE liMa
7571 aNdrESSa criSTiNa SilVa BriTo
10978 BEaTriZ doS SaNToS oliVEira
4484 BrENda caroliNE SoUSa doS rEiS
10295 criSTiEllY SilVa fErrEira
8946 fErNaNda rEiS SoarES dE liMa
4046 GildENES da SilVa liMa
1306 GYUlia SaNToS araUJo
11961 KaNaNda liMa aNdradE
9807 KElMa alVES da SilVa
2355 lariSSa MaYara GoNcalVES SilVa
8977 lUciElda SaBiNo fErrEira
7555 Maria lUiZa BarroS dE liMa
10782 NaYara TErEZa fErrEira da SilVa
5086 NEilMa da SilVa fraNco
5100 raiaNE ViaNa dE liMa
10707 rEGiEllE loPES MarQUES
10646 rENaTa oliVEira daMaScENo
6419 roSália dE SoUSa liMa

11285 SaBriNa da crUZ GUiMarÃES
10952 SaBriNa fraNÇa dE SoUZa
11155 SaMara crUZ GUiMaraES
1388 SilVaNa coSTa SilVa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaJará
inscrição Nome

4475 adriElE do NaSciMENTo foNTENElE
5851 alaNNa KaTriNa BarBoSa NoNaTo
12323 alESSaNdra dE alMEida ViEira
2311 aNa fláVia fErrEira GoNÇalVES
10339 aNa PaUla SaNToS E SilVa
11515 BrENda JUliaNE SilVa doS SaNToS
10248 BrENda lETÍcia da SilVa coNcEiÇÃo
3934 caMila criSTiNa dE SoUZa E SilVa
11068 caMila frEirE SiQUEira
9347 caroliNE daYaNE SaldaNHa dE SiQUEira
6346 caroliNE dE caSSia PENa MaToS
8630 ciNTHYa BEZErra da SilVa
4147 clicia doS SaNToS BriTo
7315 cYBEllE MiraNda doS SaNToS MariaNo
10814 daNiElE PErEira da SilVa
4393 daNiElE PirES GalVao
8169 dEiSE da SilVa SaNToS doS PaSSoS
7336 EliZa TaVarES rodriGUES
6578 ElKiaNY MariaNo fEiToSa
1799 EriKa fErNaNda MEdEiroS doS rEiS
5998 faBiola PoliaNa dE alENcar PiNTo

12397 flaVia rocHa da SilVa
12076 fraNciaNE diaS da SilVa
3424 GErUZa VaScoNcEloS doS SaNToS
526 GiSEllE criSTiNa BraSil carValHo

11458 GracilEia PaNToJa BarBoSa
4648 HioZElMa ViaNa fErrEira
10179 iolaNda SoUSa GaMa fErrEira
3346 JENNifEr HillarY coSTa da coNcEiÇÃo PoMPEU
3078 JESSica MorEira dE SoUZa
6739 JÉSSica PaTrÍcia doS rEiS
11434 JociElE SErrÃo aNdradE
11711 JoYcE GaMa SoUZa
2191 Kacia MarQUES da roSa
4905 KESia aNaNda PErEira BaraTa
11494 lEaNdra BriTo doS SaNToS
12080 lENiZE caroliNa alVES HEMETErio
12057 liliaN rodriGUES dE frEiTaS
2749 lUciaNa BaraTa
6717 lUciaNa lEal coNcEicao
3910 lUciENE aQUiNo dE alMEida
4904 Maria EdUarda arrUda SaNToS
6685 Maria EliZETE PiNTo da SilVa
9693 Maria GaBriEla caSSEB loBaTo
8805 Maria HEloiSE SaBiNo da SilVa
2526 Maria iVoNE coSTa da coNcEiÇÃo
9701 MaYara aMÉlia SilVa dE SoUSa alVES
8829 MicHEllE ariaNE do ValE MoNTEiro
6604 MicHEllY KoriNa oliVEira alVES
10587 MilEdia dE JESUS aTaidE SErGio
10406 NaTalia doS SaNToS MoraES
597 PaMElla oliVEira da coSTa
787 PaTricia doS SaNToS BaTiSTa

10861 PaUla lUaNa diaS MarTiNS
959 PriScilla VÂNia da SilVa oliVEira
4198 rafaEla NaGaNo dE carValHo
10022 raYara fErrEira doS SaNToS
2428 raYElE dE SoUZa da coSTa
6122 raYSSa loPES dE JESUS
9173 roSa dE fáTiMa MoraES E SilVa
9915 roSElENE SoUZa BarroS
2148 SaMara dioNE alMEida do NaSciMENTo
10965 Sara doS SaNToS E SilVa
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964 SHirlEY aNdradE dE caSTro craVEiro
6741 SilVia cariNa NYlaNdEr SilVa
12234 SolaNGE VilHENa carValHo
3305 STEfaNNE KaTEriNE BorGES frEiTaS
295 STHEfaNNY NUNES dE PiNa

6168 TaÍSE draGaUd GalEÃo
6862 TaTiaNa SaNdE
9584 TaTiaNE do Socorro da SilVa dioNiZio
10823 TaTiaNi do Socorro dE SoUZa E SoUSa
4705 VaNESSa MilHoMEM SaNToS

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaMá
inscrição Nome

2915 aliNE PoNTES SaraiVa
5232 aMaNda MoNTEiro rodriGUES
7419 aNdrESSa cHaGaS daS NEVES
4790 aNGElica SoarES QUiNTiNo
10735 aNNETE loUiZE Garcia SaNToS
11525 aNToNia criSTiaNE loBo SaNTaNa
3993 BrUNa fErNaNda PacHEco PErEira da SilVa
9687 cilENE dE JESUS loBo dE frEiTaS
10619 dEBoraH alYNE liMa dE VilHENa
4496 diEllEN coSTa NEVES
7112 driEllE SilVa NaSciMENTo
11302 Hilca TaVarES dE SoUZa ViEira
12485 irENE NaZarÉ dE MElo BraSil
10936 iZaBEla TriNdadE BorGES BElÉM
10318 JaMilE SaNToS loPES
6853 JaQUEliNE BaTiSTa dE liMa
4349 JarlENE da SilVa PaNToJa
12053 JÉSSica diaS da SilVa
1938 JHENNifEr loBaTo carValHo
7177 JoSiMara do NaSciMENTo Barra
4781 JÚlia dE MaToS GÓES fariaS
1084 JUliaNa oliVEira doS SaNToS
554 JUrEMa dE NaZarÉ SaNToS da SilVa
423 KariNa faVacHo daMaScENo
2513 KEYSa KEllY da cUNHa cordEiro
12332 KlYSSia GraSSiEllE cHaVES rodriGUES
12442 lidia criSTiaNY aSSUNcao SarMENTo
4761 lUciaNE TEiXEira doS SaNToS
12444 lUciENE GoNcalVES BarBoSa
12004 MarcEla dalila dE SoUZa riBEiro GUiMaraES
7039 Maria BrENda SilVa SoUSa oliVEira
3932 Maria daNiEllE GoNÇalVES dE MENdoNÇa
4630 MariNEidE PiNTo da SilVa
12465 MilENE dE NaZarÉ crUZ MoNTEiro
12248 MoNica SoarES do NaSciMENTo
6004 odilENE SoarES dE oliVEira
9250 Paolla criSTiNa PESSoa riBEiro
12406 PriSSila daYaNa BErNardES liMa
11383 rEGiNa doS SaNToS alMEida

1506 SilMara da crUZ coElHo
4985 TaYNara NaYffiTali coUTiNHo dE oliVEira
9573 VaNESSa NaTacHa SoUZa da crUZ
6331 YaSMiN dE SoUZa corrEa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - laGo TUcUrUÍ
inscrição Nome

2368 aNdrÉia dE SoUSa GoMES
9956 daYaNE criSTiNE MarTiNS da SilVa
9014 PriScilla do carMo fraNciSco

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - MaraJÓ

inscrição Nome

8469 EliZaNGEla GaViNo loPES

12072 Maria do carMo MiraNda ValENTE

5658 TiaNE dE JESUS araUJo rocHa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - rio caPiM
inscrição Nome
10774 aNdria PErEira PaNToJa
11213 aNEYrES da lUZ SaNToS
11258 KElcilENE aMoriM riBEiro
11011 THaYla BrENda MarTiNS PErEira

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - TaPaJÓS
inscrição Nome

9387 caMila raiaNE SoUSa dE JESUS
10945 diElE PaTricia da SilVa MilHoMEM
1164 Sara SilVa carValHEdo

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - TocaNTiNS
inscrição Nome
10576 aNa claUdia ValENTE fErrEira
8489 JaNaiNa BiTENcoUrT dE lEao
10852 laYaNa BarroS SoUSa
156 lUciaNa aUrEa dE SoUZa E SoUZa

11908 Márcia da SilVa SaNToS
11080 NaTaNaYara diaS NEGrao
10950 PaTricia fErrEira dE SoUSa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - araGUaia
inscrição Nome

8582 alEX JUNior SoUSa dUarTE
5932 aNdErSoN doS SaNToS fErrEira liMa
3652 dENEr SoarES MoraiS
803 EdiValdo SaraiVa da SilVa

9937 GENiVal do NaSciMENTo
2249 JEffErSoN PaTricK do carMo lEiTE
5569 JHoNaTHa SoBral doS SaNToS
9650 JoSÉ alVES JÚNior
7185 lUcaS caValcaNTE MEdrado
5263 Márcio PErEira NoGUEira
3076 MarcoS SaldaNHa da SilVa
10686 MaTEUS PErEira da SilVa
8091 raiNEro YSMida crUZ
12098 UriSMar MiraNda MoraiS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - BaiXo aMaZoNaS
inscrição Nome

8491 adriEl BaTiSTa dE SoUZa
2143 aldo cUNHa dE SoUZa
9114 alEX SaNdro carValHo dE frEiTaS
6632 aNdrÉ doS SaNToS SaNTaNa
841 BrENo GUSTaVo SaraiVa dE caSTro
2315 EdU PirES arrUda
6145 faGNEr dE SoUZa NaZarENo
4993 fláVio cardoSo caValcaNTE
11773 fraNciSNEi MoNTEiro dE caSTro filHo
6359 GaBriEl riBEiro dE carValHo
10684 GEolaN coSTa MoraES
10940 iVaN dE aSSiS raPoZo
9007 JacKSoN MoTa PiNTo
10331 lUcaS daVid diNiZ dE oliVEira
9594 lUciclEY doS aNJoS oliVEira
10367 raNGEl PErEira dE fraNÇa
3141 rodriGo doS SaNToS TaPaJoS
1217 rUciVal roSa dE caSTro
3950 SETEMBriNo oTaViaNo dE MaToS NETo
6079 WaGNEr MaUricio dE aBrEU SilVa
10151 WaNdEr VilSoN doS SaNToS coSTa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - caETÉ
inscrição Nome

4906 aNdrÉ lUÍS da coSTa SilVa
9447 aNToNio GlEidSoN SiQUEira PiNTo
7962 aNToNio MiGUEl fErrEira dE oliVEira
1015 diEGo da SilVa MacHado
4727 EMErSoN caSTro da cUNHa
10148 fEliPE SaNToS PiNHEiro
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5129 Joao cHarlES JUSTiN da SilVa
11706 laErcio aZEVEdo coNdE
7969 lUiS HENriQUE dE BriTo BorGES
11354 lUiZ GUSTaVo TEiXEira dE oliVEira

5738 roMário BarBoSa PoTENcio dE BriTo
8647 roNildo SilVa dE SoUSa
363 VaNdESoN SoUZa dE SoUSa
3161 WaGNEr do roSario BriTo
8537 WaGNEr JoSÉ loPES dE JESUS
5250 YaGo GoMES da coNcEiÇÃo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - caraJáS
inscrição Nome
12468 aNdErSoN NaSciMENTo TaVarES
10909 aNToNio JoSE ValdiViNo da SilVa
9742 carloS HENriQUE SilVa liMa
46 daNiEl da SilVa PErEira BriTo

3859 daNillo doMiNGoS BarroS
5711 doUGlaS araUJo GoMES
8590 EdSoN SaNToS do NaSciMENTo
6571 EliUdE rodriGUES oliVEira
11170 fErNaNdo SoarES da ccoNcEiÇÃo
10431 GEorGE dE oliVEira SilVa
3582 GUSTaVo HENriQUE liMa da SilVa
5268 iGaro alENcar liMa
2947 JHoNNY fErrEira liMa
9605 JoaNdErSoN fErNaNdES dE carValHo
8973 Joao HarllEY MarTiNS lUNa
2219 JoÃo PEdro SaNToS coSTa
2457 JoNaTHaS rodriGUES dE SoUZa
3779 JorGE PaiVa BarroS
11877 lEoNaldo da crUZ MoUra
2083 lEoNardo NaSciMENTo da SilVa
5953 lUcaS iTalo PiNTo fraNco
11457 lUiZ GUSTaVo MaTiaS rodriGUES
1641 MaTaNiaS da SilVa oliVEira
8695 MaTHEUS aGoSTiNHo da SilVa rocHa
5652 oliVaNildo GoNÇalVES
11410 oSailToN JÚNior MoraiS coSTa
4765 raÍ fErrEira da SilVa
2196 roNEY dE JESUS crUZ
6799 rUBENS carValHo da PaZ
4411 THiaGo PaUliNo dE SoUZa SilVa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - GUaJará
inscrição Nome

1581 aBraÃo cHaGaS dE fariaS
7383 adriaNo aUGUSTo coSTa da SilVa
10152 adriaNo BarroS Vilar
8047 ailSoN SaNTaNa da SilVa
3400 aKBar da rocHa PaiXao dE alMEida

8362 alciVaNdo fErrEira dE SoUSa
12517 aldENilSoN SilVa da SilVa
5124 alEX BaraTa SErrÃo
10832 alEXaNdrE GoNcalVES PiNTo
9288 áliSToN dHioGo BarrETo VEloSo
5940 alYSSoN PErEira cardoSo
1514 aNdErSoN cordEiro fErrEira
2704 aNdrE caETaNo da SilVa
12384 aNdrEW ViNiciUS do NaSciMENTo BraGa
5427 aNGElo riBEiro da SilVa
6394 arioSValdo NUNES BarroS
2859 arTHUr laErcio corrEa dE MoraES
10233 aUGUSTo cÉSar SilVa SaliNa
12530 carloS alBErTo dE SoUZa
11229 carloS cÉSar PENicHo rodriGUES
4327 carloS criSTiaNo do carMo doS SaNToS
4518 claUdio EMaNoEl MoraSi dE SoUSa
9248 cláUdio riBEiro da SilVa
2835 claUdMilSoN da SilVa SalES

2215 dailSoN GoMES PErEira
8347 daNiEl claYToN BarroS fErrEira
10807 daNiEl rodriGUES doS SaNToS
5688 daVid do ESPiriTo SaNTo cUNHa
7341 dErlaN rodriGUES da SilVa
12539 dHEYMiSoN alVES MorEira
6115 diEGo fErrEira cEciM
10676 doUGlaS PErEira da SilVa
8666 EdErSoN JoSE BarBoSa loPES
11324 EldEr lUZ doS SaNToS
11557 EliZEU do NaSciMENTo doliVEira
4421 EricK alESSoN SilVa doS SaNToS
10693 EVaNdErSoN caMilo NoroNHa
4235 faBio loPES MarQUES
11592 fEliPE aUGUSTo dE fraNÇa GoMES
8613 fraNciSco dE JESUS TEiXEira
9394 fraNciSco MoNTEiro da crUZ
1789 GEaNdro GlEYdSoN fErrEira GalVao
1822 GEffiSoN callEU aNToNio dE oliVEira
11789 GEoVaN MENdES PiNHEiro filHo
10928 GErSoN coSTa do NaSciMENTo
5063 GilVaN GoMES doS SaNToS
4163 HENriQUE doS aNJoS MaciEl
11081 HENriQUE MarTiNS dE aNdradE
9343 iGor HENriQUE TaVarES dE frEiTaS
1436 iNácio MarQUES BraGa JUNior
10247 iSaac ViNaGrE dE JESUS
4074 iSaiaS PoNTES oliVEira

10004 iSraEl dE oliVEira JaNaHÚ
9731 JacKSoN frEirE PiNHEiro
8323 JErfiSoN KliNGEr fErrEira GoNcalVES
9851 Joao MarcoS GoMES BraGa
4183 JoEl alVES NoGUEira
4360 JoHaBE GoNÇalVES dE MEllo
9753 JoNaTaS daNiEl dE oliVEira araUJo
4735 JoNaTHaN allESoN PiNHEiro da SilVa
3772 JoNaTHaN fEliPE PiNHEiro doS aNJoS
4798 JoNaTHaN GoNÇalVES dE MEllo
1402 JordY doS SaNToS lEMoS
5258 JorGE EliaS SilVa dE MENEZES
12086 JoSÉ aVEliNo da SilVa
9140 JoSUÉ doS SaNToS BriTo
8174 KEViN SoUZa da SilVa
2292 laUdEliNo NaZarENo dE BarroS frEiTaS
7523 lEaNdro MarQUES doS SaNToS
6190 lEoMY frEiTaS MarQUES
4794 lUcaS VErÍSSiMo da SilVa MElo
7563 lÚcio VENiciUS da coSTa BraGa
11208 lUiZ carloS da SilVa
4437 lUiZ carloS do carMo BoTElHo
6179 lUiZ fEliPE liMa dE MiraNda
9655 lUiZ fErNaNdo SErra da coSTa
5949 lUiZ PEdro carNEiro da SilVa
59 MailSoN MarTiNS coSTa

10073 MaNoEl SaloMÃo dE oliVEira liMa
6530 MarcElo clEiToN MarTiNS corrEa
11306 MarcElo da SilVa SoUSa
11550 MarcElo dE oliVEira Maia
4170 MarcoS ViNiciUS alVES da crUZ
11421 MariValdo alVES da SilVa
7149 MarZo MillEr cardoSo dE SoUSa
9891 MaUrÍcio da rocHa alBUQUErQUE
10656 MaX daVYS doS aNJoS oliVEira
3452 MESSiaS SoUSa dE alMEida
845 MiGUEl BrUNo HYaciNTH SaMico
5430 MiGUEl MoraES doS SaNToS
12531 MUrilo filHo PErEira MariNHo
3051 oriBErTo Baia carValHo
11804 PaUlo MaUrÍcio da SilVa filHo
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4132 PaUlo MaUricio SaNToS doS SaNToS
10018 PETroNio KlEcio da SilVa
11761 PHYliPPE PiMENTEl PiNTo
5436 rafaEl rocHa BarBoSa
8155 rafaEl SaNToS laUar
1265 rENaTo aMaral MENdES

3817 rENaTo BEZErra loBaTo
9360 rodiNEY BaSToS rUaS
10813 roMUaldo fErrEira riBEiro
12249 roNald raMoS dE liMa
8682 roNEY JoSÉ dE MoUra liMa
1738 roNiErES da crUZ JardiM rodriGUES
11151 roSiNElSoN fraNciSco liMa JorGE
1928 roSiValdo GoNÇalVES BarrEiroS
4340 SilVio do roSário BUNScHoTEN
10830 THiaGo HENriQUE GoMES BESSa
1561 TiaGo TaVarES SaNToS
6253 UEdSoN fEiToSa da SilVa
6528 UErBErTH JaNcEN PErEira
11517 ViNiciUS VicTor coSTa
10552 Walaf foNTENElES riBEiro
4891 WalliSoN fEiToSa fariaS
5020 WaSHiNGToN lUiZ dE liMa JUNior
6897 YUri cESar riBEiro coSTa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - GUaMá
inscrição Nome
11750 adalBErTo SoUTo GraNHEN
12241 adilio ViTor dE alMEida
5883 adriaN SUlliVaN PiNTo coSTa
7790 adriaNo PorTEla da SilVa
8681 aJaX fErrEira PErEira
2397 alBErTo NUNES rEiS
4476 aNGElo GlEYSToN dE SoUZa MacHado
12128 arlEY THoNcY alMEida cardoSo
3160 BrUNo daNiEl da SilVa E SilVa
10024 BrUNo irlaN dE SoUZa NaSciMENTo
7094 claUdiMar rodriGUES ViEira
5560 diEMErSoN GoNÇalVES dE MENdoNÇa
8085 dioVaN SilVa Garcia
4470 EBSoN SoUZa da SilVa
11889 EdU PaiVa E SilVa
5621 EliSEU doS SaNToS raNGEl
10077 ENdril SilVa dE BarroS
5390 EriK BaliEiro da SilVa
5896 fáBio da coSTa BaTiSTa
7596 fEliPE aUGUSTo GoES dE alMEida
2711 fraNciSco MarcElo da SilVa dE aBrEU
5991 GEoVaNE BarroSo MoNTEiro
4096 GiElSoN roNaN fErrEira riBEiro
11893 GilBErTo faVacHo GUiMarÃES
5372 HENriQUE dE oliVEira aMador
8830 iSraEl PaTricK doS aNJoS roSa

5237 Jaildo SoUZa BarroS
763 JEHMErSoN WaSlaN lUZ dE SoUSa
7387 Joao BaTiSTa SoarES araGao
12232 JoÃo PEdro dE MoraES MESQUiTa
4843 JoElSoN riBEiro cordoVil
4029 JoNilSoN roSa VaZ
11464 JoSÉ BENEVidES da SilVa JÚNior
10393 JoSE carloS SilVa coSTa NETo
741 JoSÉ VicTor corrEa faria
2650 KElVEN GaBriEl BaliEiro dE aBrEU
6710 laErcio MEdEiroS dE carValHo
2535 MaGNo fariaS BarroS
8360 MaGNUM JHoNNY dE fraNÇa SaNToS
10021 MarcElo aGUiar cardoSo
1838 MarcElo SaNToS coNcEicao
1337 Márcio raMoS dE SoUZa liMa

9171 MarcoS PErEira dE SoUSa
3371 MarcoS rENaN doS SaNToS fialHo
8456 Mario HENriQUE rodriGUES doS PaSSoS
10679 Mário JorGE MoraES fraNco
11082 MarlloN ViNiciUS SaNToS SaNToS
10017 MaTEUS SilVa E SilVa
226 raiMUNdo PaTriK aSSUNÇÃo laGoia

11052 raiMUNdo ViValdo Maia SaNToS
7561 raNdEll dENilSoN fUrTado doS SaNToS
9361 roSiValdo faVacHo MoNTEiro
9603 THiaGo SilVa fErrEira
8580 WalfSoN BriTES doS SaNToS PorTUGal
11873 WallEM fElliPE liNdoSo da SilVa
9381 WEliSoN alEXaNdrE corrEa dE alcoBaÇaS
7254 WENdEll MEdEiroS SilVa
12063 WESlEY faGNEr MiraNda riBEiro GUiMarÃES
714 WESlEY liNS PiMENTEl
2680 WiliaM araÚJo da SilVa
303 WillEr SoarES GoNÇalVES
7386 WilliaM alENcar dE oliVEira liMa
7475 WoSHiNGToN da SilVa BriTo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - laGo TUcUrUÍ
inscrição Nome

6322 aNdErSoN carNEiro dE alMEida
10862 caNdido caldaS dE oliVEira
1867 EdiVaN dE SoUSa GoMES
7047 JaMErSoN araUJo MacHado
11328 PaUlo HENriQUE raMoS dE oliVEira

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - MaraJÓ
inscrição Nome

9209 aTila caValcaNTE alVES
7143 dioNES lEiTE doS SaNToS
8730 EdiNHo TErra doS SaNToS
6981 EMaNoEl dE JESUS BElcHiol BriTo
10502 GilMar lEiTE doS SaNToS
2073 JErSoN MENdoNÇa da SilVa
9018 Joao PaUlo SilVa da cUNHa
7032 JoElMir rodriGUES doS SaNToS
5212 JoSÉ carloS MoraES corrEa
6338 laUriVaN BENTES lEMoS
9948 MarcoS SilVaNdEr da coNcEicao coSTa
12117 NEilSoN fErrEira aZEVEdo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - rio caPiM
inscrição Nome

8432 doUGlaS dE araUJo coSTa
9511 GEaN láZaro dE araÚJo SilVa
8550 JaYSoN caBral doS SaNToS
43 JoHN JHoWSoN SilVa SaNToS

11013 lUcaS HErNaNE diaS MarTiNS MoUra
1076 ricardo PErEira doS SaNToS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - TaPaJÓS
inscrição Nome

5145 aNdErSoN coSTa MENdoNÇa
2229 BENEdiTo idalVo NoNaTo da SilVa
2913 cHriSNEr SoarES raMoS
969 PaUlo cÉSar alVES GoNcalVES

11799 TiaGo rEGo doS rEiS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - TocaNTiNS
inscrição Nome

1703 alBENor Maia TaVarES
10434 aldo alEXaNdrE TriNdadE SaNToS
3580 arTHUr aNTHUNES doS SaNToS NaSciMENTo
5340 aUGUSTo cEZar PErEira GoNÇalVES
6177 aUGUSTo clEcio MaciEl Baia
1297 dEricK roGErS NEVES liMa
10640 Edil SilVa dE VilHENa
12190 EWErMaNdErSoN SaNToS doS aNJoS
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11842 EWErToN SaNToS doS aNJoS
7055 iZaiaS PUrEZa MarTiNS
7899 JHoNaTa SaMPaio dE carValHo
10172 JoSE ricardo SilVa crUZ

3217 lENildo doS SaNToS cardoZo
12101 lUcaS alVES MarTiNS
11950 MaTEUS fErrEira SENa
11132 MaYKo BENEdiTo BriTo dE lEÃo
2856 rafaEl doS SaNToS oliVEira
10107 ricardo allaN da SilVa fErrEira
2109 roBSoN lUiS crUZ da SilVa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - XiNGU
inscrição Nome
11637 lUÍS crUZ da SilVa

aNeXo ii: soLicitaÇÕes de iseNÇÃo da taXa de iNscriÇÃo 
iNdeFeridas

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - araGUaia

inscrição Nome

4494 alESSaNdra Marcia doS SaNToS SilVa

6706 daNiEla araÚJo MaToS

849 daNiElla coSTa dE aMoriM

11627 dEUSirENE fErrEira aMoriM

10751 EdilMa fraNÇa da SilVa

8597 EliZaNGEla da coNcEiÇao coSTa

1080 Erica rEGiNa doS SaNToS oliVEira

5655 GESlEidE rodriGUES doS SaNToS

11683 lEYdiVaNE coNcEiÇÃo arrUda

11119 lUcÉlia Maria dE oliVEira alVES

11292 Maria JoSÉ fErNaNdES liMa

5122 MaYara alVES doS SaNToS BarroSo

9231 MicHElE PaTricia MoTa dE oliVEira GUiMarÃES

7314 SEBaSTiaNa aUGUSTo ViaNa VaScoNcEloS

9729 SiMoNE EliSafraN SilVa do ValE

6114 WEliTa loUrraiNE coSTa MoUra

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - BaiXo aMaZoNaS
inscrição Nome

3795 adria GEaNE SilVa dE frEiTaS
11643 aldEliaNE PEdroSo SEriQUE
2983 alESSaNdra MENdES dE oliVEira
12454 aliNa KarEN GoMES laVor
4911 aliNE aUGUSTa liMa PEdroSo
366 alMira Maria ViaNa dE SoUSa NETa
8746 alZEMira MoraES coSTa
1714 aNa caroliNa da crUZ PEdroSo
3131 aNa fláVia doS SaNToS MariNHo
7525 aNa iZETE PErEira cardoSo
6090 aNdrEia BoTElHo PaNToJa
11892 aNdrESa SoUSa PaNToJa
11085 aNdrESSa BriTo SilVa
11978 aUZilENE alMEida da SilVa
5827 BEaTriZ NUNES lEiTE
862 BrUNa caroliNE doS SaNToS ViEira
3944 caMilE BarroSo PiNHEiro

4746 caroliNa rodriGUES SoUZa
1209 daiaNa BraSÃo BENTES
1384 daNiEla loPES lacErda
6302 daNiElY criSTiNa doS SaNToS oliVEira
7638 darliENE araÚJo PraTa

11912 dÉBora alMEida BarBoSa
9305 dÉBora MiraNda dE carValHo
5931 dEliaNY SiQUEira da SilVa
6037 dEliaNY SiQUEira da SilVa
10304 dEUVaNEidE MoTa PiNHEiro
7136 diaNa fErrEira faUSTiNo
3440 Ediara MoTa da SilVa
11182 EliaNa dE MEdEiroS rEBElo
9047 EliElMa BarBoSa SErra
1166 EliNEia caMPoS NaZarÉ
8025 EliSMa r SaNToS PErEira
6761 EliSMara caETaNo da SilVa
5511 EUcirENE BErNardES PiMENTEl
12284 EVErlEM fiGUEira riBEiro
7631 fErNaNda BarrETo GaNGorra alHo
7003 GEaNE aNToNia doS SaNToS BaTiSTa
5459 GlaUciVaNE NaVarro VaScoNcEloS
5297 HElENa rocHa dE SoUSa
8225 HEloiZa HElaiNE PiNTo diaS
8842 idalicE coSTa da SilVa
157 iVaNa dE JESUS SilVa dE SENa
3836 JacKliNE aMaral SilVa lira
7211 JaNaiNa doS SaNToS SiQUEira MElo
9428 JaQUEliNE MoNTEiro MENdES
10915 JEHNiffEr SUEllEN da SilVa aNTUNES
4626 JESSica lorENNa dE SoUSa frEiTaS
10895 JESSica SaBriNa da SilVa aNTUNES
6384 JESSica TaiNara cardoSo BorJa
5150 JoElMa doS SaNToS SEiXaS
3043 JoicE lidiaNE GUiMarÃES PENHa
11124 JÚlia da SilVa BaTiSTa
10063 KalliNY aNdrEa corrEa da crUZ
8037 KariNa fErrEira dElGado
1964 laNa Moro da SilVa
1219 lariSa KEll dE liMa coUTiNHo
4364 lariSSa MorEira aNdradE
751 laUriaNE NErES aGUiar
7083 lEYlE aNaNda da MoTa PacHEco
7853 lUcilENE fariaS BaraTa
10714 Maria BrENda aSSUNÇÃo dE VaScoNcEloS BENTES
7861 Maria JociMErE caldEirEa rodriGUES
6318 MaYara VaNESSa da SilVa

10800 MicHEllY daYlaNNE liMa dE araUJo
9009 MirlENE NaSciMENTo dE JESUS
8344 NaliaNE MESQUiTa dE aSSUNcao
1591 NaTalia KaroliNE SilVa dE MElo
9848 NaTalia KaroliNE SilVa dE MElo
8839 NaYaNa crUZ loBo SoUSa
8351 NilTa ViEira NUNES
1501 Pricilla BarroSo oliVEira
176 raiaNE daNiElE fErrEira PErEira
7721 raiaNE daNiElE fErrEira PErEira
9364 raiaNE daNiElE fErrEira PErEira
2708 raiNicE TaVarES dE SoUSa
6509 raiSa coSTa aNTUNES
3615 rEJaNE criSTiNa da SilVa
10330 riTa dE caSSia NUNES SaNToS
3926 roSiVaNia KiriXi MUNdUrUKU
7405 SaraH araÚJo BarBoSa
9600 SHEila GUalBErTo loPES
7191 SHEila NEVES oliVEira
5421 SoNia alVES coNrado
9836 SUElY da SilVa GalÚcio
3139 THaYNa aMoriM MacEdo
9216 TYarHa TarSYla MaciEl riBEiro da SilVa
1803 VaNia NoGUEira crUZ
3682 VaNia TaVarES doS rEiS araUJo
4555 ViViaNNE caMPoS Mar PErEira
6487 WaNESSa lUiZa rodriGUES BENTES
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carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - caETÉ
inscrição Nome

7447 alicE fErrira caValcaNTE dE araUJo
10579 caroliNE criSTiNa MENdES GoMES
12425 caroliNE criSTiNa MENdES GoMES
12034 daYaNY da SilVa PiNHEiro
6787 dEBora caroliNE MESQUiTa SaNTa roSa
6242 faBiaNa TENM NiSHi
8202 fErNaNda adriaNa MarTiNS da SilVa
2946 HEllEN ESPÍNdola dE BriTo
6618 iZadEllE corrÊa dE BarroS
7324 JESSica caMilla da SilVa E SilVa
4879 liliaN lEal MoraiS
4931 liliaN lEal MoraiS
9072 lorENa NaSciMENTo fErrEira
11019 Maria dE JESUS doS rEiS TraVaSSoS
10536 MicHEllE JoYcE TiMoTEo MENdES
11831 MicHEllY foNSEca dE MElo
11055 roSiNEidE da SilVa coNcEiÇÃo

10527 SoraYa BoTElHo QUEiroZ
12113 ValÉria MoNTEiro dE SoUZa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - caraJáS
inscrição Nome

1965 adriaNa dE aNdradE liMa dE MElo
10585 aliNE MiraNda MaNUS
9369 alliNE fErraZ BraGa frEiTaS
5221 alliNE SoUSa lira
10436 aNa caroliNE MENEZES dE SoUZa
3403 aNa caroliNE SilVa alMEida
6462 aNa PaUla NaSciMENTo BarroSo
6768 aNdrESSa MariNa cUTriM
5012 aNdrESSa raQUEl lEda doS rEiS
4052 aNE SaMara SaraiVa SoarES
12083 BEaTriZ alMEida PErEira
12456 carlENE diaS da SilVa
1901 caSSia lariSSa NaSciMENTo da coSTa
1571 daGMar BarBoSa dE SoUSa
12315 daNdara fErNaNdES raMoS
11452 dioMara PErEira XaViEr
8065 dioMara PErEira XaViEr
4515 dUlcilEia MarÍlia BarBoSa dE SoUZa
4261 EdiTaNia MENEZES doS SaNToS
3385 EdNa da SilVa GoMES dE oliVEira
7549 ElaiNE BErNadETE alMEida da SilVa
11342 ElaiNE criSTiNa MiraNda PaNToJa
2562 EliaNa GoNÇalVES frEiTaS
3924 Elida MoUrÃo dE JESUS
9508 EliÉGila rodriGUES do NaSciMENTo
7401 EliZaNa MoraES crUZ
10767 Erica araGao BorGES
12480 Erica araGao BorGES
4988 Erica PErEira dE SoUSa NaSciMENTo
8962 ESlaNE BarBoSa da SilVa
10787 faBiaNNE daYaNE dE SoUZa carValHo
1724 faBiola laUriEr dE SoUZa carValHo
2648 fláVia SaNToS dE oliVEira
10768 GaBriEla doS SaNToS MorEira
9617 GaBriElla criSTiNa NaSciMENTo coSTa
12314 GESSiaNY oliVEira BarBoSa SoUSa

66 GioVaNa Maia BarroS
3797 GiSEllE BarBoZa doS SaNToS
7170 GlEiciaNE cHaVES da SilVa
10341 iracEMa da SilVa oliVEira TEiXEira
9613 iriSlaiNi ZiZUiNo MoUra
11905 JaMilE MariaNa do NaSciMENTo

341 JaQUEliNE loPES doS SaNToS
432 JENNYfE STEPHaNE SoarES da SilVa

10385 JESSica doS SaNToS SoUZa

5862 JoSilENE SaNToS da coNcEiÇÃo
11710 JoSiZaNGEla da SilVa SaNToS
5161 JUliaNa MENdES dE MEdEiroS
5245 JUliaNa MENdES dE MEdEiroS
9999 JUliaNa SilVa dE MElo
11303 KarEN HElEN fraNco doS SaNToS

24 KEllYaNE alVES doS SaNToS
11262 lEUdiVaNia BriTo fraNco
1420 lEUdiVaNia BriTo fraNco
12225 lUaNa fErrEira da SilVa
4541 lUaNa PErEira TaVarES
2626 lUENE MarTiNS oliVEira
12193 Maira PriScila dalEfi
8159 MaiSa NUNES dE alMEida
12423 MarcilENE riBEiro doS SaNToS
5282 Maria dE fáTiMa liMa SoUSa
1557 Maria do Socorro iZaBEl SilVa loPES
5335 Maria lUiZa liMa dE SoUSa
9819 MarlENE STorcH dE SoUZa
8450 Marli doS SaNToS PErEira
9801 MaYara SaNToS PiMENTEl
4868 MaYra oliVEira SilVa
2388 MiKaEllE loarE PErEira rocHa
10217 NaTalia EllEN PErEira rocHa
1533 NaTHacHa carolaYNE SilVa doS SaNToS
1616 rafaEla rodriGUES VaNdErlEY dE oliVEira
11652 raiaNE doS SaNToS SilVa
874 raira SaNToS E SaNToS

10984 raNNYErY MENdES GUEdES
5504 raQUEl dE SoUSa
5826 roSália dE SoUSa liMa
6646 roSaNa GoNcalVES frEiTaS
9746 roSilda PErEira NETo
8573 SaBriNa da crUZ GUiMarÃES
9370 SaBriNa da crUZ GUiMarÃES
9438 SaBriNE da SilVa BENTo
271 SaMara BrENda da SilVa E SilVa

11891 SaNTaNa MarQUES dE SoUSa
9380 SilMaria SilVa dE MoraES
8038 SUÂNNE caSTro da SilVa
1711 SUZYlENE SoUSa TaBoSa rodriGUES
9357 TaMiriS SoUZa caNTUario
11987 ValdilEia MorEira doS rEiS
6110 VaNESSa SilVa PErEira

7247 VEra lUcia GUiMaraES MoUra
6196 WEliTa loUrraiNE coSTa MoUra
6128 WENNaTHaYlla PErEira dE NEGrEiroS
8021 ZENilda NoGUEira do NaSciMENTo

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaJará
inscrição Nome

9764 adriaNE caroliNE cardoSo dE oliVEira
9143 adriaNE da foNSEca SarMENTo
10775 adriaNNE SilVa doS SaNToS
11692 adriElE do Socorro BarroSo dE MoraES
11618 alaNa dE SoUZa BraSil
1647 aliNE dE caSSia SaNToS PacHEco frEirE
7799 aliNE NaSciMENTo NUNES
10176 aliNY GoMES do carMo
6631 aMaNda aMoriM roSa
6833 aMaNda aMoriM roSa
3793 aMaNda criSTiNa SaNTiaGo fErrEira
1935 aMaNda EUlália SaNTa BrÍGida liMa
548 aMaNda STEPHaNNY da coSTa lEMoS
2245 aNa BEaTriZ PESSoa da SilVa
2401 aNa BEaTriZ SilVa doS SaNToS
2152 aNa caroliNa do roSário ViEira
4912 aNa dETE SoUSa E SoUZa
5081 aNa dETE SoUSa E SoUZa
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1785 aNa lÍdia cUNHa da VEiGa
12179 aNa lUiZa corrEa da SilVa
12532 aNdrEa MoTiZUKi
11089 aNdrESSa alMEida dE SoUZa
6873 aNdrEZa doS SaNToS cHaGaS
5140 aNGEla oliVEira do ESPÍriTo SaNTo PiNTo
4949 aNToNia faBricia MoraES daMaScENo
7612 aQUila daYaNE doS rEiS SoUZa
3689 BarBara loUrdES coElHo MarTiNS dE BarroS
11065 BEaTriZ foNSEca BorGES
7457 BEaTriZ SaMYa JorGE fiGUEirEdo
5238 BENEdiTa rafaEla dE frEiTaS dE alMEida
7228 BETHaNia PaMPloNa daS NEVES
4987 BiaNca rodriGUES MoraiS da SilVa
5083 BiaNca rodriGUES MoraiS da SilVa
5316 BiaNca rodriGUES MoraiS da SilVa
5338 BiaNca rodriGUES MoraiS da SilVa
4106 BlENda aliNE fariaS BarBoSa
8184 BrENa caroliNE MoNTEiro dE MElo
2373 BrENa MENdES alMEida
10995 BriSa doS SaNTS lEiTE
813 BrUNa GoNÇalVES fariaS

10992 caMila GoMES loBo
12176 caMilla KiMBErllY SilVa BENcHiMol
11038 caNdida iSaBEl dE JESUS raMoS
3474 caroliNE dE caSSia PENa MaToS
5937 caroliNE dE caSSia PENa MaToS
543 cEliNa SilVa coSTa NETa
2767 cidElHE MoNTEiro dE SoUZa
4998 ciNTia darlEN araUJo arrUda
12435 cláUdia criSTiNa BEZErra da SilVa
10859 criSTiaNE cardoSo TEiXEira JaNaHÚ
12420 criSTiaNE liMa TaVarES
12182 criSTiNa PoMPEU doS SaNToS
9409 daNdara NaZarETH MoNcHErY dE SoUZa
1016 daNiElE EMaNUEllE fErrEira
9160 daNiElE MarTiNS PErEZ
3515 daNiElE SilVa da crUZ
4825 daNiEllE PaNToJa da SilVa
3418 daNiEllE TElES dE MEirElES
10605 daYaNa larYSSa QUEiroZ TorrES
1692 dÉBora EVElYN SoUSa da SilVa
11075 dEiSiaNE HolaNda dE liMa
125 dENilZa rodriGUES da coSTa

10081 dHENNYfaN SoarES PorTo
5999 diEllY criSTiNa SoUZa da SilVa
10227 dilMa cEcilia da SilVa loPES
9726 Edicarla PaNToJa MENEZES
11299 ElaiNE criSTiNa MiraNda PaNToJa
11465 ElaiNE criSTiNa MiraNda PaNToJa
9184 EliaNa da SilVa SaNToS
12522 EliaNa GoMES aNTUNES
3561 EliZaBETHE criSTiNa NoGUEira do carMo
2582 ElMara doS SaNToS BraNcHES
1445 ElUcElia loBaTo da cUNHa
5106 ElYS rEGiNa fErrEira dE oliVEira
5733 EMMY KErllEN frEiTaS dE MElo
12044 Erica doS SaNToS SoUZa
7244 ErNEia Maria doS SaNToS
4940 fErNaNda fErNaNdES PoMPEU
416 fErNaNda HEllEN dE oliVEira caValcaNTE
5613 fErNaNda rEZENdE dE SoUZa
283 fláVia PErEira doS aNJoS araÚJo
5103 flaVicElY GÓES corrEa
10881 GEdiaNE PErEira da SilVa
610 GEiSEaNE aNGElica da lUZ PiNHEiro
5871 GEiZE dE oliVEira MaGNo
10711 GEYSEaNNY dE JESUS SoUSa
12325 GlaUcia criSTiNa corrEa diaS

3349 GrEicE QUEllE fraNco VaZ
7041 HaiSHa MarrY BriTo da SilVa SaNToS
5222 HaoNa laYSla da SilVa BoSKa
9629 HElaNE dE JESUS da SilVa E SilVa
12209 iaNdra SaNToS PErEira
8915 ilaNa raQUEl BarBoSa doS SaNToS
10443 iNGrid MarTiNS SoarES
12269 iraElMa coTa riBEiro
12221 iriSNEia fErrEira fErrEira
12084 iVa SHaSKia raiol PadilHa
10888 JaciElE SaNToS PirES
1855 JaMillE lUaNNa aMaral coSTa
9748 JaQUEliNE diaS MENEZES
2528 JEaNNETH dE SoUZa cardoSo
12014 JESSica coSTa do NaSciMENTo BriTo
671 JÉSSica liMa doS aNJoS
7117 JÉSSica oliVEira roMaNoli PaiVa
1993 JESSica rarYaNE raMoS da SilVa
3988 JHENiffEr KaMaidalla rEGiNa da SilVa
11335 JociElE SErrÃo aNdradE
11351 JociElE SErrÃo aNdradE
11379 JociElE SErrÃo aNdradE
12069 JoicYMara fErNaNdES NoroNHa
12078 JoicYMara fErNaNdES NoroNHa
5431 JordaNa MESQUiTa BarroSo airES
12217 JoSEclENE MarTiNS corrEa
9304 JoSEfa dElMa GoMES dE SoUSa
10851 JoSUElE BErNardo PErEira
11046 JoSUElE BErNardo PErEira
8088 JoYciMara cardoSo PaiXÃo
3780 JUciNEidE SoUSa SoarES
6036 JUliaNNY liMa raMoS
6597 JUliaNNY liMa raMoS
3298 JUlYaN EMaNUEllE dE oliVEira oHSE
11169 KaMilY NaSciMENTo riBEiro
4996 KariNa dE JESUS aNSElMo
4341 KariNa SilVa doS SaNToS
482 Karla dE JESUS dE SoUSa SilVa
9152 Karla KElVEM lEaNdro da SilVa oliVEira
12488 KarYNE daNiEllE dE araUJo MElo
9309 KaTia cilENE SilVa SoUSa
11428 KEllY criSTiNa VaScoNcEloS dE VaScoNcEloS
9215 KENNEr fErNaNda PriST coSTa
11826 KETEllYN SUEllEN TEiXEira PiNTo
11178 KÉZia NaSciMENTo riBEiro
7867 laUaNda cUNHa SilVa
12355 laUra dE KaSSia BarroS dE SENa

1798 lEa loPES lEal Maia
8961 lEidiaNE alVES oliVEira
7966 lEila rEGiNa coSTa riBEiro
2318 lEilaNE SilVa PErEira
12134 lESliE VicToria PErEira da SilVa
1127 lETicia caroliNa da SilVa laUrENTiNo
2824 lidia corrEa doS SaNToS
10401 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
10855 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
11191 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
11296 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
9292 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
4642 liliaN raMoS dE alMEida MarTiNS
5856 liliaNE fErrEira MarTiNS
1960 lorENa coSTa dE araUJo
6450 lorENa coSTa dE araUJo
11832 lorENa JUlia rodriGUES SaNTaNa
5148 lorENa SilVa dE alMEida
6990 lUaNa liSBoa loPES
479 lUaNir dá coNcEiÇÃo
601 lUarla coSTa rEiS
2417 lUciaNa ViEira da SilVa aZEVEdo



 diário oficial Nº 34.672  19 Terça-feira, 17 DE AGOSTO DE 2021

9868 lUciaNada SilVa SilVEira
11742 lUcilEia caValcaNTE rodriGUE
7580 lUcilEia caValcaNTE rodriGUE
11159 lUciVia SilVa
8105 lUriaNE ValE aMaral
4089 lYGia aMaral dE oliVEira
7396 MarcEla rodriGUES doS PraZErES
3095 MarciENE aNaNiaS do NaSciMENTo
3154 MarciENE aNaNiaS do NaSciMENTo
284 MarGarETH aSSUNÇÃo PoMPEU
6957 Maria BrENda SilVa SoUSa oliVEira
10886 Maria dE loUrdES VEraS
9706 Maria do carMo PaSSoS GoES
4814 Maria doMiNGaS coSTa SalES
10195 Maria EdilENE SilVa faGUNdES riBEiro
6638 Maria EdUarda SilVa dE SoUSa
10250 Maria GiliaNE da SilVa PErEira
1806 Maria lUiZa BraGa dE SoUSa
4858 Maria SilVaNi liMa GadElHa SoUZa
11083 MariaNa ValdEViNo raMoS dE MoUra
4862 Maricia riBEiro fErrEira
10292 MarilENE SarGES do carMo
8474 Marilia TErEZa cardEal fErrEira
12274 MarilSa fariaS dE araUJo SoUZa
7847 MariNa rodriGUES oliVEira doS SaNToS

9060 Marla caTariNa fiGUEirEdo doS SaNToS
4265 MarlUcE dE NaZarE dE JESUS SaNTiaGo
1040 MaUricEia da TriNdadE dUarTE
3183 MaYara do NaSciMENTo SEaBra liMa
3430 MaYara SilVEira rodriGUES
9092 MESSiria daS GraÇaS SoarES fErrEira
11808 MilENa liMa doS SaNToS
10425 MiriaM da SilVa corrEa
10853 MiriaM MENdES MarTiNS
5895 MiriaM MoNTEiro dE alMEida
11780 MiriaN SilVa doS SaNToS
7927 Nádia roMENia araUJo SiMÕES
5065 NadiME alEXaNdra loPES ParaGUai
2100 NaYara SErrÃo E SilVa
3535 NElSiVlaGE doS aNJoS dE oliVEira
11894 NEUrilENE fErNaNdES da SilVa
12301 NilMara aZEVEdo NilMara
9732 olaNdria NoGUEira SilVa
2705 PÂMEla criSTiNa coElHo GoNÇalVES
2427 PÂMEla do Socorro foNSEca da SilVa
10865 PaTricia SHEila fiGUEirEdo PErEira
7343 PaUla raQUEliNE dE oliVEira cHaVES
1669 PENEloPE SaNToS E SaNToS
3794 PErla criSTiNa oliVEira doS SaNToS
2843 PriScila MaciEl doS SaNToS da SilVa
11838 rafaEla da SilVa cHaVES
5428 rafaEla riBEiro lEÃo
1454 rafaEllEN riBEiro dE alBUQUErQUE
5916 rafaEllY dE aZEVEdo MoNTEiro
7057 raiSSa NaiaNE dE oliVEira riBEiro
6333 raQUEl dE NaZarÉ diaS MacEdo
8222 raQUEl QUEiroZ coElHo
12404 raQUEl roSa da SilVa aVila
10245 raYliNa ModESTo PaMPolHa
7999 rEGiaNE da SilVa TEiXEira
1274 rENaTa do Socorro TriNdadE oliVEira MoraES
8807 riTa dE caSSia da foNEca SilVa
1443 roSaNE SaNToS rodriGUES
1742 roSE clEidE da SilVa SaNToS
2549 roSiaNE SoarES dElGado
12463 roSiVaNE dE SoUZa aQUiNo
1605 rUTHElENE aNdradE SilVa
11802 SaMaNdra caSTro
11724 SaMira do NaSciMENTo rocHa

322 SaNdriElE ViEira da coNcEiÇÃo dE liMa
7748 SilMara fErrEira ViaNa
4615 SilVaNa fErrEira da SilVa

6463 Socorro ViaNa E ViaNa
11462 SolaNGE VilHENa carValHo
11192 SUEllEM SoUZa doS PaSSoS
10839 TaiS MorEira dE JESUS
12478 TaliTa frEiTaS daMiao
6121 TaSSia aBrEU doS SaNToS
4624 TaTHiaNY liMa GadElHa SoUZa
5091 TaTiaNE do Socorro da SilVa dioNiZio
11027 TaYaNNE caroliNE GaldiNo QUarESMa
3017 TaYla loZEiro EVaNGEliSTa
7776 THaTiaNY criSTiNY ModESTo do NaSciMENTo
11859 THaYaNE dE NaZarE dE JESUS NaSciMENTo
10653 ValdiNEia daNiEla MaToS GoMES
7944 ValdiNEia daNiEla MaToS GoMES
10374 VaNda PiNHEiro MaciEl
9469 VaNESSa alVES MoraiS
10899 VaNESSa SoarES dE aNdradE
12297 VaNiEllE VicENTE
12497 VilMa PEdroSa GoMES
1124 ViTÓria coSTa da SilVa
12279 ViTÓria TaiNá raMoS foNSEca
12509 ViViaM caroliNE PEdroSa GoMES
6088 ViViaN caroliNE BroNi GUiMaraES
9862 WalEria BraGa MarTiNS caridadE
7443 WiViaNE oliVEira MElo da SilVa
8234 WiViaNE oliVEira MElo da SilVa
9320 YolaNda ViTÓria VicTor NoGUEira

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaMá
inscrição Nome

2677 adEliNa GraciNETE do roSario raBElo
900 adria ciBElY MacEdo lEiTE
7072 adriaNa dE SoUZa daS NEVES
4472 adriElE dE fraNÇa PaNToJa
11339 adriEllE MENEZES SaNToS
2294 adriENE SilVa dE MElo
7122 alESSaNdra do NaSciMENTo MaToS
10641 alicE doS SaNToS ViEira
10553 aliNE dE oliVEira dE carValHo
12263 aliNE dE oliVEira dE carValHo
10860 aMaNda BEZErra doS SaNToS
9002 aMaNda rafaEla doS SaNToS SilVa
11183 aMaNda Taila MoNTEiro BEZErra
12293 aNa alicE Bordalo da coNcEiÇÃo
5947 aNa criSTiNa daS GraÇaS XiSTo NoBrE
2266 aNa dETE SoUSa E SoUZa
5166 aNa dETE SoUSa E SoUZa

55 aNa dETE SoUSa E SoUZa
3911 aNa MilENE BarroS fErrEira
4014 aNa MilENE BarroS fErrEira
10627 aNa PaUla SaNTiaGo aYrES
12400 aNdrEZa GlEYcE MariNHo
1237 aNdriEllY dE JESUS da SilVa PalHETa
10534 ÂNGEla Maria da SilVa SoUSa
7681 aNGElica BENTES SarMENTo
5903 aNToNia SUMoNE MoNTEiro dE aViZ
12202 ariadENE SoEiro dE carValHo
8768 BarBara lUcia aNTUNES cordEiro
3478 BEaTriZ da SilVa caSTro
4569 BiaNca PirES da SilVa
7161 BrUNa GoNÇalVES fariaS
12476 BrUNa rafaEla dE liMa SaNToS
833 caMilE SoarES NEGrÃo
7486 carla GiSElE Maia SilVa
10918 carla rEGiNa caValcaNTE dE alMEida
5701 carla VaNESSa alVES MoNTEiro
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4400 caroliNE corrÊa MacHado
7680 caTHariNa NiKiTSKaJa BarraGaT MaNiaUdET
7805 cHarlENE dE SoUSa SalaZar
352 cHEila da SilVa GoMES
7663 ciNTia MarTiNS QUarESMa
11715 claUdia BorGES da SilVa
10212 claUdiaNE corrEia dE SoUSa
5720 clEia BarBoZa da TriNdadE
3407 clEidE SoUSa coUTo
7426 clEidE SoUSa coUTo
2885 clEoNicE diaS SaNToS
8082 criSTiaNE alMEida ESTrEla
9015 criSTiaNE raQUEl corrÊa diaS
1607 daiaNY daNTaS da SilVa
7569 daiSYaNE NaSciMENTo dE SoUSa
5014 daMariS loPES TorrES
6959 daNiElE carValHo coElHo fErNaNdES
10222 daNiElE do NaSciMENTo rocHa
4394 darlENE dE fariaS rodriGUES
4598 darlENE dE fariaS rodriGUES
3765 dÉBora EVElYN SoUSa da SilVa
10967 EdilZa fErrEira foro SaNToS
11201 EdilZa fErrEira foro SaNToS
11267 EdilZa fErrEira foro SaNToS
11572 EdiNETE rodriGUES doS SaNToS
3901 ElaiNE aMaral dE BarroS
950 ElaiNE da PaZ PiNHEiro cUNHa
9456 ElaNa SENara aQUiNo PiNHEiro

11333 ElEaNi MaNUElE SarGES coSTa
9793 ElENiZY raiaNY liMa dE SoUZa
9476 EliaNa SilVa dE SoUZa
8103 EliaNdra GaViNo loPES do rEMEdio
7208 EliETE MarQUES rodriGUES
134 EliZETE dE liMa PiNa
2028 EllEN criSTiNa SilVa ToUrÃo
4483 EloiZa diaS BarroS
8753 EricKa PaTricia fErrEira fariaS
9269 EriNilda SilVa SaNToS
11878 EUZiaNE doS SaNToS cElEiro
3449 EVENi MESQUiTa da SilVa
1941 fErNaNda daNiElE dE SoUSa aMoriM
3941 flaVia oliVEira da SilVa
848 fraNciEllY NaSciMENTo da SilVa
3377 fraNciSca daYaNE SilVa GoMES
9835 GaBriEla dE SoUZa fErrEira
1659 GaBriEllY MiZaEl da coSTa
11423 GEidiaNE BarBoZa da SilVa
10985 GlEicE criSTiNa SilVa ViaNa
11445 GlEicE do Socorro SErrao dE SoUZa
4369 GracilEia PaNToJa da SilVa
9919 HEllEN criSTiNa da SilVa dE JESUS
4635 HEVENY adriaNY do Prado SaNToS
10810 HoaNa roNiEllE doS SaNToS
5818 HoaNa roNiEllE doS SaNToS
2403 iaciara TEiXEira da SilVa dE MElo
9395 iara SaBriNa oliVEira alMEida
11394 iSaBElla coNcEiÇÃo loPES
11506 iVaNilZa BarroS fErrEira foNTao
6192 iZaBEl dE NaZarÉ SarMENTo MElo
8879 JacKEliNE cardoSo MaTiaS
6486 JaMillE foNTES PErEira
1731 JaMillY SaNTaNa da SilVa
10471 JaNaÍNa fErrEira PorTal
6619 JaNda Maria SoUZa Garcia
2423 JaNilcE rodriGUES doS SaNToS
11910 JaQUEliNE NoGUEira dE aBrEU
11189 JaQUEliNY aNdrEoTTi doS SaNToS
11294 JarliENE foNTEl oliVEira
3703 JEoVaNa crSiTiNa da lUZ SilVa PErEira

9297 JESSYca MENdES da SilVa
2538 JEYcE KEYlla PiNHEiro da coSTa
10086 JHENE KETEllYN oliVEira lEal
10960 JoSE Marri da SilVa SaNToS
4392 JoSÉlE SilVa dE oliVEira
2688 JoSENilda da SilVa PiNHEiro

10685 JoYcE QUarESMa iTaParica
9531 JoYcilENE fErNaNdES alBUQUErQUE
11338 JUdiTE frEiTaS do roSário
11401 JUdiTE frEiTaS do roSário
11424 JUdiTE frEiTaS do roSário
7111 JUdiTE frEiTaS do roSário
7645 JUdiTE frEiTaS do roSário
4536 JÚlia dE MaToS GÓES fariaS
1226 JUliaNa ESTEla SarMENTo SoUZa
1334 JUliaNa ESTEla SarMENTo SoUZa
12093 KariNa loPES diNElli
9234 KEicE MicHEllE cUNHa dE oliVEira
4867 KEllY adriaNa MElo da SilVa
6941 KEllY cHriSTYaNE liMa da SilVa
576 KErilEN GlEicY SoUSa da SilVa
4390 KETEllYN SUEllEN TEiXEira PiNTo
6504 KlYSSia GraSSiEllE cHaVES rodriGUES
8674 laila lorENa NoGUEira dE araUJo
5315 lariSSa da SilVa MaToS
6273 lariSSa oliMPia SoUZa fiGUEirEdo
10129 laUdicEia da SilVa oEiraS
6822 laYla dE SoUZa SaNTarEN
7697 lEiri laUra da coSTa alENcar
10958 liliaN rodriGUES dE frEiTaS
10776 liliaNE liMa da coNcEiÇÃo
2240 lUaNi do Soccoro SoUZa aTaidE
11886 lUaNNY corrEia PErEira
11920 lUaNNY corrEia PErEira
722 lUcElia SaNToS dE aQUiNo
3316 lUcilENE fariaS BaraTa
2449 lUZirENE dE SoUZa do NaSciMENTo
8615 MailMY criSTiNY diaS criSTÓVÃo
3479 Maira cÍNTia GoNÇalVES MoNTEiro corrÊa
10948 MaNoElE criSTiNE SilVa alBUQUErQUE
5007 MarciElMa dE SoUZa caSTro
99 MarcilENE GoMES corrEa

7069 Maria aliNE SoUZa dE SoUZa
12026 Maria flaVia fErrEira PErEira
2113 Maria laiaNE do roSario loPES
11337 Maria roSEli SilVa doS SaNToS
11957 MarilENE corrEa doS SaNToS SoUSa
1551 MariNETE da SilVa BarBoSa
1695 MariNETE da SilVa BarBoSa
8884 MarlENa SaNToS SoUZa
12516 MarlENE Vidal QUEiroZ
7624 MaYara adriaNE SoUSa SoUTo
2675 MaYara SaNToS GoMES

9156 MElcK raYaNE SilVa da SilVa
3782 MicHEllE SardiNHa NUNES
4121 MilENa daNiElE fErrEira da SilVa
11819 MiriaN SilVa doS SaNToS
9246 Nádia do Socorro GoNZaGa dE SoUSa liMa
9564 NaElY doS SaNToS MorEira
4873 Naiara PErEira SoarES SilVa
7015 NaTalia carValHo do NaSciMENTo
3178 NaTiElY fErrEira dE SoUZa
11134 NaZaria doS SaNToS rodriGUES NETa
3788 NicKolE GEoVaNa SoarES dE MiraNda
3839 NicKolE GEoVaNa SoarES dE MiraNda
11110 NilMa do roSário doS SaNToS
11473 NoEMia dE NaZarE do ValE BaraTa
5799 odilENE SoarES dE oliVEira
8383 oZEli NoGUEira MoUra
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12471 PaMEla VaNESSa da SilVa araÚJo
12316 PaTricia BraNdao doS SaNToS
4409 PaTricia lUcY SoUZa dE arrUda
11763 PráTicia ViTÓria BraGa da SilVa
10029 PriScila criSTiNa dE oliVEira UcHoa
10293 raiaNNY TEiXEira da coSTa
12544 raiSa roSaNa doS SaNToS BarroS
11537 raQUEl coSTa doS SaNToS
8333 raYaNE SilVa da SilVa
6843 raYNara BriTo aMoriM
4140 rENaTa criSlaNE lEal da SilVa
4145 riKEila Maria faVacHo dE Sá
8197 riTa KaSSia rodriGUES cariPUNa
2793 roSaNa alcÂNTara daS cHaGaS
7844 roSaNa BrENda BarroS PErEira
90 roSaNGEla Maria doS SaNToS

10432 roSiaNE PErEira doS SaNToS
6871 roZiaNE BaTiSTa fraNco
1242 rUBENicE da SilVa oliVEira
11539 SaBriNa ViaNa dE oliVEira
10647 SaMara SilVa fErrEira
12546 SaMira GaBriEllE loBo SaNToS
7995 SaNdra BrUNa SoUZa dE oliVEira
3704 Sarai VaScoNcEloS fErrEira
11694 SHEYla SHarlYNE dE alMEida aZEVEdo
1780 SilMara PiNHEiro carValHo
4552 SilVaNa fariaS do roSario SilVa roSa
10005 SiMoNE alVES da SilVa
11234 SiMoNE da SilVa VEloSo
11103 SUlaMiTa rodriGUES dE oliVEira
936 SUZaNa ElifElETE da SilVa BarBoSa

4006 SYlMara KEcia PErEira dE carValHo
1948 TaENE GaBriEla da SilVa coSTa foNSEca
10705 TaTTiUSSa coSTa MarTiNS
702 TaYNara cHaGaS da HUNGria
1348 TaYNara NaYffiTali coUTiNHo dE oliVEira
3497 TErEZa criSTiNa fErrEira da SilVa
11017 THaYS BaTiSTa dE SoUZa
11492 THiENE cardoSo SilVa
11725 ValdiaNa GUiMarÃES liMa
9647 ValEria KariNE TEiXEira MElo
7751 VaNESSa caroliNa MarTiNS GoNcalVES
5517 VErENa rocHa dE alMEida SarMENTo
1986 VicToria GaBriEllY da SilVa MarQUES
7724 VirGiNia fraNco
6021 ViTÓria Maria rocHa aMoraS
10475 WErliaNE dE araÚJo caBral
11578 WErliaNE dE araÚJo caBral
11343 Willa cHriSTiNE da SilVa diaS

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - laGo TUcUrUÍ
inscrição Nome

3599 alcilENE coSTa dE SoUSa
2693 aNYKaElEN da SilVa Baia
5244 BrUNa olÍVia dE frEiTaS SHirMEr
159 clEiaNE NUNES dE MoraiS

10220 criSTiaNE alVES GoMES
8694 daiaNi PErEira GoNcalVES
2426 daYaNE rESENdE da SilVa
1126 EliENE liMa PaiXÃo
9863 ErlEN frEiTaS fUrTado
11554 ESTEfaNY da SilVa cariPUNa
8212 GEiSEaNE aNGElica da lUZ PiNHEiro
997 GiordaNa doS SaNToS
3125 JaNiElE dE liMa SilVa
8544 JHENYffEr laViGNEr fariaS da SilVa
11096 KarEN alVES VEiGa
7812 laNa TaÍS PiNHEiro
11589 MarlY caNUTo dE BriTo

4027 NafTEli dE TaSili TEiXEira oliVEira
9053 NalaNda fEiToSa da SilVa
4144 NaTalir TEiXEira oliVEira
11793 NilZa KaTHYaNY MarTiNS MESQUiTa
124 roBErTa da SilVa alVES

12264 SaMara riBEiro raMoS
12070 Sara JaNiNi SoUSa raBElo
12052 SiNaMoNE TEiXEira oliVEira
709 SUElaNE SaNTaNa aSSUNÇÃo

4641 TaTiaNE rEGiNa dE liMa coSTa alVES

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - MaraJÓ
inscrição Nome

3257 aNdrEZa fErrEira dE SalES
11943 aNNEdY ModESTo BarroS
12403 aNNEdY ModESTo BarroS
11635 BrUNa HElKEr MoraES riBEiro
1797 caMila loPES doS SaNToS
427 criSTiaNE ViTÓria carValHo corrÊa
6365 dEYSE dEaNE arrUda NEVES loPES
3210 EliZaNdra doS SaNToS rodriGUES
4026 EliZaNGEla GaViNo loPES
842 EloiZa diaS BarroS
3852 Erica liliaN SacraMENTo dE oliVEira
1934 Erica SaNTaNa BraBo
2755 fErNaNda adriaNa MarTiNS da SilVa
12524 fraNcElE MoNTEiro doS SaNToS
4175 GlEicE rodriGUES dE BriTo
11800 GrEicE QUElE aParEcida BarBoZa dE oliVEira
9944 JUlYaNa oliVEira fUrTado
10065 laUdicEia da SilVa oEiraS
3426 lEidiENE QUarrSMa MoraES
7952 lEila liMa doS SaNToS
8651 lidiaNE dE oliVEira TriNdadE
9782 MaGda criSTiNa dE SoUSa raMalHo
12175 Maria criSTiaNE lUcENa dE alMEida
8631 MirlENE riBEiro dE SarGES
5533 NadiaNE criSTiNa PErEira da coSTa
3018 NaTiElY fErrEira dE SoUZa
7280 PaUliNa oliVEira doS SaNToS
7332 PaUliNa oliVEira doS SaNToS
2962 raQUEl dE NaZarÉ diaS MacEdo
5353 rEJiaNE MoNTEiro da SilVa
11036 roSilENE rodriGUES
12356 SaMaYra criSTiNa da SilVa SoUZa
8049 STEfaNi doS SaNToS coNcEiÇÃo loPES
2122 SUElY GÓES riBEiro doS SaNToS
3396 TaiNá doS SaNToS rodriGUES
7484 TaSSiElE da SilVa PErEira
11672 VilMa PEdroSa GoMES
11737 VilMa PEdroSa GoMES

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - rio caPiM
inscrição Nome
12021 adriaNa SilVa da SilVa
5975 aNdria PErEira PaNToJa

11121 aNEYrES da lUZ SaNToS
11190 aNEYrES da lUZ SaNToS
3054 aNEYrES da lUZ SaNToS
9751 carla VaNESa do aMaral lEal
8161 fraNciSca rodriGUES cordEiro
8735 JESSica TaVarES dE aViZ
8773 JESSica TaVarES dE aViZ
10473 lariSSa TraVaSSoS
10981 liVia GaBriEla SaNToS riBEiro
1353 lorENa coSTa dE araUJo
10531 oclESSiaNa rodriGUES doS SaNToS
9023 oclESSiaNa rodriGUES doS SaNToS
4468 raYaNa carMEM doS SaNToS
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5373 rENaTa ViTÓria SaNToS da SilVa
7892 roSaNGEla da SilVa MENdES
11427 roSEMEirE SaNToS
8598 SaNdra ViTorio dE SoUZa
8899 THaliTa SalES alBUQUErQUE
9427 WaYla caroliNa PiMENTEl dE caSTro

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - TaPaJÓS
inscrição Nome

2918 adriaNE BarroSo dE MiraNda
12304 aNNEdY ModESTo BarroS
11664 BEaTriZ doS SaNToS PErEira
5557 BiaNca SoUSa caMPoS
2833 BrUNa SUSSUaraNa BaTiSTa
1179 caMila liMa coSTa
1452 caMila liMa coSTa
5732 caMila liMa coSTa
2043 caroliNE aMaral NUNES
4267 cEliaNE rodriGUES doS SaNToS
2468 clEidE alESSaNdra dUarTE coSTa
1818 clEidiaNE doS SaNToS BEZErra
7518 clEoMa dE alMEida SilVa
772 daiaNE TEiXEira dalaGNol

11916 dENiZEaSSUNÇÃo SalGado
4547 dEUVaNEidE MoTa PiNHEiro
3286 diElE PaTricia da SilVa MilHoMEM
7849 EdriENY Erica fErrEira BarBoSa
8421 EloaNE ciBEllE ViaNa fErrEira
10159 Erica oliVEira coSTa
393 iaNca SaNToS dE liMa
9329 iNÊS dE aZEVEdo oliVEira
8602 iVaNa carla SaNToS da coSTa
10581 JacQUEliNE rÊGo aMaral
8395 JailMa Maria dE MoUra SilVa

10504 JaSMilENE PiMENTEl rocHa
7197 JESSica dalYaNE dE SoUZa fErrEira
4529 JÉSSica rodriGUES doS SaNToS
9421 laUriaNE fErrEira doS SaNToS
696 lENa foNSEca dE SoUSa
2133 lUciaNE riBEiro SoUSa
9890 MaNUElE SiMPlÍcio BraSil
10050 Maria aParEcida MiraNda
11403 Maria clara BErNardES GUiMarÃES
11436 Maria clara BErNardES GUiMarÃES
3434 Maria KaTiElE BarroS dE liMa
835 Maria roSaNa NaSciMENTo SoUSa
5736 MariaNE MENdES doS SaNToS
9698 NaiMar SaNToS fEiToSa
5114 riSalVa do NaSciMENTo alVES
11813 riTa dE cáSSia aNdradE BraNdÃo
534 SaTHia daiaNE SaNToS da SilVa raBElo
5577 SilVaNa liMa da rocHa caMPoS
12551 SilVia SaBriNa caSTElo da coSTa
11958 SYaNNE BEaTriZ crUZ MElo
7109 TaTiaNa alBUQUErQUE BaTiSTa
2517 TaYNara carValHo araÚJo
10831 VaNESSa SoBral da SilVa
10723 ViTÓria NáTalEN da SilVa TraVaSSoS

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - TocaNTiNS
inscrição Nome
11748 alESSaNdra coSTa NUNES
8002 aMaNda SoEiro carNEiro
10788 aNa GardÊNia cardoSo rodriGUES
12239 aNa KETHlEN MENEZES do NaSciMENTo
4088 aNa PaUla da SilVa NaSciMENTo
11654 aNa PaUla dE SoUZa
1221 aNdriElE dE Sa VaNZElEr
10409 aNdrYa fUrTado alcÂNTara
9569 aNGElica aSSUNcao Gaia

753 BrUNa Barra rodriGUES
8641 BrUNa Maiara carValHo MacHado
4123 BrUNa MElo SoarES
7900 caroliNa da coSTa PaES
4226 clEYcE loPES GoNÇalVES
3229 criSTiaNE alVES laUrENTiNa
10244 doriNEia MElo olEaSTrE
2889 EdiVaNia carValHo dE SoUZa
10729 EVElYN caMPElo SoUZa MElo
11425 fErNaNda JoaNES coNcEicao liMa
3866 GaBriEla rodriGUES fErrEira

4257 GiSElE MorEira da SilVa
5341 iSla Maria dE JESUS
10321 JUliaNa MoNTEl da crUZ
2090 KEllY PaNToJa E PaNToJa
2251 KErlEN GoMES doS SaNToS
11699 lETÍcia PErEira riBEiro rEiS
522 lUcilia MacK ViaNa SaNToS

12433 MarcEllY riBEiro oliVEira
804 Márcia Maria SaNToS riBEiro
4501 Maria iVaNETE alVES BaliEiro
1491 Maria SHElcY SoUZa loPES
12035 MaTildE carVaKHo PErEira
10054 MicHEllE BarroSo GoMES
9761 NadSUala doS SaNToS dE JESUS
1437 NilcilENE doS SaNToS SoUSa
8960 PaMEla caMila doS SaNToS GodiNHo
4193 raYlaNa cUNHa doS SaNToS
5759 riTa KaSSia rodriGUES cariPUNa
8571 rUSSaNEidE da SilVa carNEiro
12149 rUTH rEGEa dE SoUSa
9703 SHEila dE JESUS MarTiNS PaNToJa
11914 TElMa SaNToS corrEa
8238 TElMa SaNToS corrEa
8373 TElMa SaNToS corrEa
8419 TElMa SaNToS corrEa
1131 TErEZa SHara clEMENTiNo crUZ

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - XiNGU
inscrição Nome

2157 aNToNia doS SaNToS SoUZa
3352 crEUZaNES GoMES MacHado
4148 criSTiaNE MaTiaS SilVEira
11215 dEYSE SilVa da crUZ
9681 EliaNE alVES E SilVa
11073 faBiaNa caBral doS SaNToS
10999 fErNaNda doS SaNToS SilVa
3123 fErNaNda SilVa dE SoUSa
3301 fErNaNda SilVa dE SoUSa
2689 HaNNa caroliNE rodriGUES rEiS
8726 Jaciara SilVa riBEiro
3849 JÉSSica ViEira fErNaNdES
11822 JoSiaNE dE SoUSa PoMBo
1586 lUaNa liMa SilVa dE oliVEra
5675 lUciaNa MoNTEiro
9722 Nilra da SilVa BorGES
8989 NiVEa EMaNUEllE rodriGUES fErrEira
9770 raQUEl riBEiro dE SoUZa

10268 SoliaNY raMoS SilVEira
4788 ValdiNEia rodriGUES doS SaNToS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - araGUaia
inscrição Nome

2376 adailToN BaTiSTa dE SoUSa
2135 adENilToN alVES NUNES
10193 aMarildo GoMES da SilVa
7295 aNToNio carloS PErEira SilVa
1101 aNToNio EdSoN BarBoSa SilVa
6660 BoNfiM BarBoSa MiraNda
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12019 BrUNo MicHEl SoUZa dE alMEida
11129 BrUNo QUadroS ESTEVaM
10090 caio HENriQUE coSTa BraNdÃo
6857 carloS alBErTo rodriGUES loPES
6655 dEiVESTHY riBEiro doS SaNToS
8898 diEGo frEiTaS doS SaNToS foNSEca
3126 diEGo SilVa carValHo
5364 diEiSoN TEiXEira da SilVa
503 dioNE PoNTES doS SaNToS
9058 doUGlaS fraNSToNE PErEira doS SaNToS
6782 EdiSoN MorEira dE alMEida doS SaNToS
10607 EliaS fErNaNdES da coSTa
6850 faBio alMEida dE araÚJo
11012 faBio doMiNGoS BarBoSa florES
6127 faGNEr dE SoUZa NaZarENo
10570 fErNaNdo da SilVa SoUSa
11623 GildEilToN liMa dE faria
8740 GioVaNNi da coSTa SoUZa
5077 GlEYdSoN BarroSo do NaSciMENTo
10955 iVaNildo rafaEl dE JESUS
12082 JESSÉ VirGoliNo rocHa
7158 JoElSoN da SilVa SaNToS
2698 JoNaSroN BarBoSa da SilVa
10773 JoSÉ NETo da SilVa SoUZa
11567 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
2059 JoViNo fErrEira JUNior
11127 KaiQUE alVES florES carValHo
12339 laMarTiNE lEVaNdoVSKi dE caSTro
6569 lEaNdro alVES BaSToS
11523 lEoNardo GoMES da SilVa
3831 lUcaS doS SaNToS fErNaNdES
7802 lUcaS MENdES MarTiNS
2978 lUcaS rodriGUES doS SaNToS
3240 MaicoN PErEira BarroS
10064 MarcoS dE MiraNda coSTa
11548 MarcoS ViNÍcioS fErrEira da SilVa

4623 MaTEUS HENriQUE diaS MElo
2629 NilToN daNTaS da SilVa
10495 oToN MaTEUS PErEira MENEZES
7698 PEdro PaUlo BorGES dE araUJo
7210 rafaEl HENriQUE da SilVa SaNToS
6429 raYllaN MaYcliNE caMPoS fEiToSa
10041 roBErTo lUiZ dE liMa JUNior
8775 roBErTo raNiErY NEVES MariNHo
291 rUBEM dE alMEida GoES
7305 SidiNEi alVES dE SoUSa
4856 TiaGo da SilVa rocHa coSTa
3496 ValTEr GEraldo TErra JUNior
8461 VicTor GaBriEl liNo doS SaNToS
3713 WaNdrE aNdradE aMoUrY
3860 WElToN SilVa lUcENa
1227 WillaME da SilVa MorEira
11846 WilliaNS ESTEVÃo da coSTa
1183 WilToN NUNES doS SaNToS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - BaiXo aMaZoNaS
inscrição Nome
11703 adEMilToN roBErTo
725 adiNaldo GoNZaGa dE oliVEira
1421 afoNSo HENriQUE BaTiSTa oliVEira
5761 alaN dioNE PErEira coSTa
2462 alaSSoN MoNTEiro GoMES
6889 alESSaNdro SilVa da SilVa
10728 alEX VicENTE aGUSTiNHo
4917 alEXaNdrE MacHado aZEVEdo
4405 alfrEdo PaES aZEVEdo
10096 alYSSoN HEVErToN MiraNda
2838 aNdErSoN JUNio PErEira SEiXaS
7199 aNToNio BrENo NoGUEira
5116 aNToNio VaNilSoN doS SaNToS GUEdES

4282 aUGUSTo JUNio cardoSo PaNToJa
12256 BrUNo diEGo da SilVa alVES
1044 BrUNo doS SaNToS NEVES
6945 cáSSio raiMUNdo oliVEira dE carValHo
6987 cáSSio raiMUNdo oliVEira dE carValHo
11536 cElSo liSBoa lUZ
1004 daNiEl dUarTE NEGrEiroS MoTa
4611 dariNaldo MorEira doS SaNToS
2013 dENiS alMEida da SilVa
5929 dENiSSoN ViEira da MoTa
6001 dENiSSoN ViEira da MoTa
6978 dioGo HENriQUE da coSTa MaGalHaES
3700 EdJUNior rEiS da SilVa

9345 EliEBEr GoMES alVarES
5240 EMErSoN dE SoUZa daMaScENo
12535 EMErSoN SilVa da SilVa
10677 EriVaN doS SaNToS NEVES
3315 EZEQUiEl fErrEira corrÊa
599 faBio cardoSo MoNTEiro
2419 faBio SaNTa lUZia MorEira
1115 fEliPE THiaGo oliVEira doS SaNToS
5894 fErNaNdo liMa da MoTa
6073 fErNaNdo liMa da MoTa
9744 fraNciSco dE aSSiS rodriGUES do carMo
8189 GEorGE MaYKoN rocHa fErrEira
1849 GilVaNdrE cÉSar da SilVa Sá
4854 HEliToN JoÃo corrÊa BESSa
11447 HElToN alVES caMPoS
2272 HiNGrESSoN MillEr da SilVa
1261 ilaMar JUNior SoarES PoMPEU
5423 iSMaEl raYlaNdESoM BENTo doS rEiS
11058 iVarlEi fErrEira NoGUEira
1966 JacKSoN MacHado fariaS
10153 JarliSoN SaNToS BraGa
10048 JEVErToN MarQUES rESENdE
11690 JoÃo doS SaNToS carMo
5305 JoNaS aUricElio BarroSo PErEira
6475 JoNaS caSTro da cUNHa
199 JoNilSoN fErrEira araÚJo

11545 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
10922 JUcilaN BaTiSTa dE oliVEira
9446 JUNior doS SaNToS SilVa
190 KElViN MaYcoN da SilVa SoUSa

10654 KEVEN BraYaN aSSUNcao dE VaScoNcEloS BENTES
12490 laNilSoN laMErTES daMaScENo corrEa
11111 lUcaS oliVEira da SilVa
10136 lUciaNo crUZ da crUZ
10744 lUiS HENriQUE TaPaJoS caMPoS
9941 MarcEl aUGUSTo SoUSa aMaZoNaS
7070 MarcElo PaTricK PErEira dE JESUS
5643 Marcio JorGE PoMPEU SoUZa
10569 MarcoS alEXaNdrE VErÇoSa PErEira
8147 MarcoS alEXaNdrE VErÇoSa PErEira
12283 MarcoS dE frEiTaS liMa
9561 MarcoS PaUlo da cUNHa MENdES
541 MarcoS WENdEl MoTa NoGUEira
6424 MarloN dE frEiTaS PEdrada
3675 MaUrÍcio BUENo da SilVa
4892 MaYKoN JHoNNY ViEira carValHo
935 NadSoN da SilVa BarroSo

10666 NaTaNiEl PaiVa SilVa
632 NElSoN PEdro dE aZEVEdo
5369 odENilSoN crUZ VaScoNcEloS
3463 PaTricK MariNHo froTa
1010 PEdro HENriQUE BaTiSTa doS SaNToS
6643 PEdro PaUlo PErEira MiraNda
6696 PEdro PaUlo PErEira MiraNda
6718 PEdro PaUlo PErEira MiraNda
11850 racKSoN ViTor SilVa SaNToS
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12449 raiMUNdo JoSÉ BENTES GÓiS
2658 raiMUNdo rUdiNEi cHUaS da SilVa
11179 raMoN Vidal caMPoS araÚJo
3066 raNGEl MariNHo froTa
5095 rENaTo GoMES da SilVa
3694 rodriGo MarcElo rodriGUES da PaZ
3422 roNaldo dE SoUSa caSTro
2395 roNEr allaN PiMENTEl da SilVa
4725 TaliSoN cErQUEira caSTilHo
4005 THaYSoN dUarTE dE araUJo
3436 THYaGo dUarTE dE araUJo
8936 WaSHiNGToN cardoSo aNdUraNd

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - caETÉ
inscrição Nome
10716 alESSaNdro doS SaNToS caValcaNTE
8282 allaN NoVacoSQUE
2176 aNdrEW ViNiciUS do NaSciMENTo BraGa
12081 aNGElo SilVa MEScoUTo
10557 aNToNio alEX BorGES da coSTa
11990 arENilSoN liMa da SilVa
12013 ariNaldo liMa da SilVa
9159 BrUNo PiMENTEl da PiEdadE
7886 claUdio Marcio oliVEira do aSciMENTo
8683 daNiEl doUrado MarQUES
4590 EdcriSTo doS SaNToS GoNÇalVES
11389 EdilSoN do carMo MElo
12073 EliElSoN rodriGUES PiNHEiro
12455 EMaNUEl do roSário caETaNo
4588 EMErSoN caSTro da cUNHa
6266 fraNciSco iVaNildo fErrEira da SilVa JUNior
7252 GEoVaNE rEiS do roSario
127 GlEYfErSoN rafaEl PiNTo draGo
3472 HEldoN lUÍS SaNToS rodriGUES
1035 JaNiEl dE aNdradE BEZErra
12170 JEffErSoN raMoS do MoNTE
10964 JHoaB fErNaNdES raMoS
9673 JHoNaTaN cUNHa NaSciMENTo

10722 JoEl doS SaNToS cUNHa
404 JoEl doS SaNToS cUNHa
7471 JoNaTHaN daNiEl fErrEira do NaSciMENTo
11305 JoSE fraNciSco da coNcEiÇÃo dE SoUZa
12218 JoSE MaUricio oliVEira cUNHa
1245 JoSUE iVaN M Elo coSTa
12447 MarcElo da SilVa alVES
2577 MarcoS alESSaNdro ModESTo doS SaNToS
8354 MarcoS foNSEca NEGrÃo
3355 MaYSoN rafaEl fErraZ frEiBErGEr
9537 PEdro HENriQUE da foNSEca SoarES
12172 railSoN WErlEM da SilVa
12340 raiMUNdo SidiNEi BarroS da SilVa
6458 rodriGo BriTo SaNToS
870 roGÉrio doS aNJoS araÚJo filHo
1192 rÔMUlo lUaN MoNTEiro da SilVa
4348 THiaGo alBErTo fEliX SEaBra carNEiro
9268 THiaGo JoSÉ SaNToS SilVa
10297 ToNES KaUÃ doS SaNToS liMa
7441 ValdilEi raiol coSTa
2298 ValNiXoN PacHEco dE SoUZa JUNior
583 VicTor GaBriEl SoUSa da SilVa
3166 WEriSoN MoNTEiro do NaSciMENTo
11939 WilliaN SErGio BriTo MorEira

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - caraJáS
inscrição Nome

7342 aBSoN ValdiNEY MoTa rodriGUES
901 adalToN MorEira dE oliVEira
712 adilio aNToNio GoNÇalVES

11413 adiNaElSoN da crUZ GUiMarÃES
9849 adiNaElSoN da crUZ GUiMarÃES

5359 adriaNo PiNHEiro NErES
11648 adrYoN rodriGUES dE SoUSa
12436 adrYoN rodriGUES dE SoUSa
8566 aGEU coNcEiÇÃo oliVEira
6453 alEX raMalHo NEGrE
11193 aNdrE PErEira PoNTES
11704 aNdrE SoUSa doS SaNToS
5731 aNÍSio NaSciMENTo dE SoUZa
8755 aNToNio WSNEY alVE coNcEiÇÃo
1891 aUiSToN frEirE coSTa
3041 BrENo PiNTo raMalHo
10188 BrUNo caSTro iBiaPiNo
12515 BrUNo dE SoUSa BiaVa
6464 BrUNo lEoNardo NoNaTo NEGrEiro
7753 BrUNo SoUSa E SilVa

240 carloS HENriQUE fErrEira BarBoSa
11741 carloS rodriGUES doS aNJoS
11857 cicEro KaiQUi NoGUEira dE Sá
11919 claUdEaN oliVEira doS SaNToS
7938 claUdio aNToNio dE oliVEira
4773 clEiToN caMarGo PErEira coSTa
7022 daNilo JorGE SoUZa SilVa
5939 daVid UEicla GoNcalVES dE SoUSa
3006 dEiVid oliVEira rodriGUES
8137 dEiViSoN da SilVa rocHa
105 dENiS GlEdNEi coSTa da coNcEicao
7806 dENiS GlEdNEi coSTa da coNcEicao
11474 diaNGo iGrEJa SaNToS
3768 diEGo loPES da SilVa
1474 diEGo WalTErloN GoMES SaNToS
11864 doGiValdo diaS SoUSa
9290 doUGlaS cUNHa
11341 EdiloN GoNÇalVES fErrEira
11935 EdSoN cidriM E SoUSa
7281 EdSoN SaNToS do NaSciMENTo
7226 ElESSaNdro roQUE doS aNJoS
9873 Eli BEZErra doS SaNToS
9902 EliEZ cHaVES coSTa
11043 EliEZEr NEiVa dE fariaS
2772 Eri JoNHSoN JEoVa SilVa dE SoUZa
10697 faBio alVES fEiToSa JUNior
5228 fEliPE alMEida SilVa
9144 fEliPE daNiEl oliVEira dE SoUSa
7709 fErNaNdo fErrEira da SilVa
10223 fErNaNdo VarGaS MarTiNS
10140 fraNciSco JoSÉ rodriGUES doS SaNToS
12377 fraNciSco rodriGUES dE SoUSa JUNior
7435 fraNK VillE SilVa PErEira
8135 GErMaNo rocHa da SilVa BarroS
7821 GilENo SaNToS MacEdo
9267 GiliardE SoarES raMoS
8288 GilSoN PErES da SilVa
9745 GlEiSoN carValHo oliVEira
497 GUTEMBErG SaNToS da SilVa
5659 GUTTENBErG SaraiVa dE SoUZa
5253 HErlloN carValHo frEirES
7333 HErNaNdo da SilVa SoUSa
618 Horácio carNEiro SilVa
676 HUEldEr JoSÉ doS rEiS

10897 HUGo MoraES dE oliVEira
1719 iSraEl BarroS dE SoUSa
11791 JadSoN dE frEiTaS alVES

4811 JaMilSoN dE JESU
6691 JÂNio QUadro alVES dE oliVEira
12107 JENiSSoN doS SaNToS SilVa
7266 JHESoN NaSciMENTo rodriGUES
10574 JHoNaNTaN dE SaNTaNa BEZErra
10635 JHoNE daWaN alVES MacHado
8473 JHoNE daWaN alVES MacHado
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1157 JoÃo BaTiSTa corrEa JUNior
3643 JoÃo PaUlo SilVa MarTiNS
11438 JoHN KENNEdY aNGElo riBEiro
9529 JoilSoN fErrEira rodriGUES
11221 JoNaS SilVa caMPoS
10271 JoSaElSoN rocHa dE araÚJo
3341 JoSÉ da SilVa filHo
5944 JoSE dE riBaMar carNEiro do NaSciMENTo
4446 JoSÉ iraN MarTiNS cUSTÓdio TElES
12167 JoSÉ raiMUNdo SilVa oliVEira
10651 JoSÉ riBaMar liMa rodriGUES
567 JoSÉ SoarES dE aBrEU NETo
6789 JoSlEY NoGUEira NaSciMENTo
9806 JoVaNE da SilVa
4495 JUciValdo doS SaNToS BraGa JUNior
37 JUlio GlEiSoN BarroS dE SoUZa

10555 lailSoN TiNÉ dE lUcENa filHo
7498 lEoNardo SilVa NoGUEira
893 lUcaS dE aBrEU BarroS
5153 lUcaS EdUardo rodriGUES dE aZEVEdo
9021 lUcaS fErrEira MorEira
1760 lUcaS HENriQUE MaGalHaES doS rEiS
6731 lUiS fEliPE liMa SilVa
2448 lUiS HENriQUE carNEiro SaNToS
3127 lUiZ GUSTaVo SoUSa SodrÉ
7495 lUiZ GUSTaVo SoUSa SodrÉ
12398 MaiKSUEl SaNTaNa da SilVa
12477 MaiKSUEl SaNTaNa da SilVa
10208 MaNoa liMa da SilVa
12251 MaNoEl alEX cardoSo doUrado
4540 MaNoEl do ESPiriTo SaNTo SoUZa da SilVa
3019 MarciEl liMa da SilVa
769 MarcoNdES dE SoUSa
8911 MarcoS MarTiNS da coSTa
1578 MarcoS ViNiciUS coSTa PaTricio
9962 MarcoS ViNiciUS dE SoUZa corTEZ
925 MarcoS ViNiciUS SoUSa MilaGrES

10254 MaTHEUS alVES SilVa
399 MaTHEUS caSTro PiraNGi

10255 MaTHEUS da SilVa coSTa

10324 MaTHEUS doS SaNToS MoUra
10429 MaTHEUS HENriQUE dE liMa SErafiM
11426 MaYcK riBEiro
1129 MicHaEl JHoNSoN dE aSSUNÇÃo fErrEira
7682 MiQUEiaS doS SaNToS SilVa
6003 MiZaEl alVES SoUSa
11792 MoNailToN cUNHa da SilVa
9439 NadiSoN JorGE oliVEira cUTriM
9906 NaTaliNo PaNToJa da SilVa
11185 NaTaliNo PErEira PiNTo
12392 NElSoN diaS doS SaNToS
6885 oSMar PirES da SilVa JUNior
2074 PaBUlo MESSiaS caMara
390 PaBUlo MESSiaS caMara
3638 PaUlo da SilVa rodriGUES
2674 PaUlo JUNior TEiXEira dE oliVEira
11504 PaUlo raNGEl dE araUJo liMa
8045 PEdro JoSÉ dE MacÊdo
8030 PEdrocilio fErrEira dE MENEZES
9535 rafaEl SaNToS BarroS
10192 raiMUNdo NaSciMENTo doS SaNToS
12211 raiMUNdo NoNaTo PErEira dE JESUS
10512 raMoN dE SoUSa alMEida
858 raoNY GoMES dE PaUla.

11923 rEGiNaldo da SilVa TEiXEira
7816 rENaN PErEira da SilVa
4914 rENaTo da SilVa doS SaNToS
4028 ricardo oliVEira loPES
10460 ricHard BarroS cHaVES

70 riVErlaN NEVES da coSTa
3329 roBSoN SaNToS dE oliVEira
6271 rodriGo carNEiro SoUZa liMa
8213 roMario PErEira NaSciMENTo
11106 roNald SilVa rocHa
6397 roNaldo diaS da SilVa
6538 roNaldo diaS da SilVa
6546 roNiSSoN rodriGUES GoMES
11307 roSalVE NETo lEMoS dE oliVEira
2830 rUBENS alVES dE aSSiS
4135 rUYSlaN HENriQUE alVES doS SaNToS
9714 SaMUEl PiNHEiro coSTa
3624 Tacio carValHo doS SaNToS MacEdo
2902 THallES dE liMa NUNES
11008 THiaGo carValHo liMa
11979 THiaGo caValcaNTE dE oliVEira
3476 THiaGo SaNToS dE oliVEira
8488 THiaGocarValHo MacEdo

8190 THiaMoN lEVi coSTa dE PaiVa SaNToS
6511 TiaGo SilVa araÚJo
12142 UEMErSoN carNEiro doS SaNToS
10472 ValdENY PErEira doS SaNToS
8813 WaNdrSoN carloS rodriGUES
10060 WaNKES clEi carNEiro frEiTaS BraGa
5555 WEMErSoN alVES lEiTE SilVa
1734 WEMErSoN SilVa doS SaNToS
1411 WErTHErY da SilVa cardoSo
9138 WErTHErY da SilVa cardoSo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - GUaJará
inscrição Nome
11310 aBraao ViTor rocHa VEloSo
875 adElMo alVES do NaSciMENTo

11270 adElSoN dE JESUS coSTa doS SaNToS
7620 adErSoN SaNTa BriGida da SilVa
9195 adilSoN oliVEira SaNTaNa
7179 adilSoN SaNToS daS NEVES
7639 adilSoN SaNToS daS NEVES
5880 adMirSoN doS SaNToS SErra JÚNior
2679 adriaN fEliPE rodriGUES SENa
11279 adriaNo da crUZ SilVa
4120 adriaNo doS SaNToS NaHUM
904 adriaNo loPES fariaS

12507 adriaNo SoUZa foNSEca
2773 ailSoN SaNTaNa da SilVa
8029 ailSoN SaNTaNa da SilVa
890 ailSoN SaNTaNa da SilVa
7367 ailSoN VilHENa doS SaNToS
10448 aldair do ESPiriTo SaNTo araUJo
11807 aldiNEi JoSE NEVES MarTiNS
9139 aldo caSTro coSTa
6207 álEfE lEoNardo SilVa BarroS
1023 alESaNdro SaldaNHa dE oliVEira MEllo
12345 alESSaNdro JorGE da lUZ NaSciMETo
12525 alESSaNdro JorGE da lUZ NaSciMETo
11814 alEX BENJi NiSHi MacHado
11973 alEX BorGES SodrÉ
6682 alEX rodriGUES VaNZElEr
9752 alEX SaNTiaGo NoBrE
9203 alEXaNdrE HENriQUE coSTa doS SaNToS
10373 alEXaNdrE HENriQUE dE SoUZa GoMES
11543 alEXaNdro JoÃo alEiXo NUNES
9076 aliSSoN ErMiNio doS SaNToS
11640 alMiro fariaS NETo
5955 alYSoN BrENo BaTiSTa coElHo

6448 aNaEl dE JESUS loBaTo doS SaNToS
5857 aNdErSoN doS SaNToS fErrEira liMa
10469 aNdErSoN SUEll SaNToS riBEiro
11616 aNdrÉ dE SENNa SilVa
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8125 aNdrÉ lUiZ SilVa arrUda
7040 aNdrÉ NilTo doS SaNToS GÓES
3146 aNdrEY liMa da lUZ
5803 aNGElico dE liMa NETo
3423 aNToNio BrENo NoGUEira
8780 aNToNio carloS MiraNda rodriGUES
7209 aNToNio dE oliVEira SilVa filHo
5962 aNTÔNio EdEr MacEdo
3456 aNToNio PEdro PErEira dE caSTro
7129 aNTÔNio PErEira dE SoUSa oliVEira
2057 aNToNio THiaGo da SilVa MaciEl
11553 aNToNio ViNiciUS PErEira coSTa
7958 aNToNio WaGNEr da SilVa coUTiNHo
6040 ariEl SaNToS dE liMa
3832 arlESSoN HENriQUE alMEida GUiMarÃES
5887 arNaldo rocHa da coSTa
10399 aroN PiNHEiro NaSciMENTo
3222 arTiME cESar loBaTo da SilVa
10636 arTUr GaBriEl dE MEdEiroS PiMENTEl
12388 aXEl GoNcalVES NaSciMENTo
9062 BENoNES oliVEira SilVa
4361 BENoZil fErrEira MiraNda
1546 BrENo BaUEr NoTarGiacoMo coSTa
473 BricioNor MiraNda MoraES filHo
2465 BrUcE roBSoN coSTa SaNToS
11806 BrUNo liMa SoUZa
919 BrUNo MarTiNS da coSTa fErrEira
5616 BrUNo TarciSio NUNES da SilVa
5196 carloS alBErTo dE oliVEira SaNTaNa
12025 carloS alBErTo dE SoUZa
12287 carloS alBErTo dE SoUZa

94 carloS alEXaNdrE caMPoS foNSEca
11779 carloS aUGUSTo BarroS da SilVa
11937 carloS aUGUSTo BarroS da SilVa
5842 carloS cÉSar PENicHo rodriGUES
7089 carloS diEGo BalBY crUZ
8614 carloS EdUardo fErrEira coElHo
10507 carloS MaTHEUS SiQUEira MoNTEiro
10175 carloS PaTricK MarTiNS rodriGUES
10225 carloS PaTricK MarTiNS rodriGUES
2744 carloS rafaEl carNEiro
2832 carloS rafaEl carNEiro
12411 cHiSTSoN cElYToN MENEZES da SilVa

2617 clEBEr EdiValdo fErNaNdES da SilVa
3945 clEBEr MarcElo diaS PiNTo
6434 clEBEr PádUa corrEa MiraNda
12008 clEidSoN WalYff coSTa TEiXEira
11272 clEiToN JoSE lEMoS dE oliVEira
5088 clEriSSoN SoarES coSTa
9606 clEYToN roGErio MarGarido PiNTo
2576 daMiÃo da SilVa loPES
5158 daNEil MiSSaEl GoMES liMa
4500 daNiEl claYToN BarroS fErrEira
3220 daNiEl coUTiNHo dE SoUSa
6880 daNiEl fEliciaNo GoNÇalVES da SilVa
4821 daNiEl GUSTaVo dE SoUSa fraNco
12464 daNilo dE oliVEira araÚJo
2685 daNilo MarQUES da SilVa
10586 daNilo roGEr SoUSa da SilVa
2498 dário SaNTaNa GoMES
3834 darlEUdo BarBoSa dE SoUZa
8608 darliNEY do NaSciMENTo caValcaNTE
5822 daVi da SilVa MESQUiTa
3555 daVi doS SaNToS XaViEr
6946 daVid NaSciMENTo da SilVa
6584 daVid PiNHEiro QUEiroZ
11966 daVid ToMaZ SaPUcaia carValHo
7965 dEiVidESoN daNilo SarMENTo alVES
9174 dENilToN MENdES da SilVa

3534 dHEffErSoN rodriGUES lUZ
3683 dHEffErSoN rodriGUES lUZ
6849 diEGo GoMES doS SaNToS
7934 diEGo SoUSa dE carValHo
11463 dioGENES da SilVa SaNToS
7257 dioNiZio NEVES NETo
7529 doMiNGoS rodriGUES dE SoUSa JUNior
8186 doriEdSoN PErEira dE araUJo
11897 doUGlaS carValHo da crUZ
10056 doUGlaS doS SaNToS loPES
1359 doUGlaS doS SaNToS loPES
1829 doUGlaS fEliPE MoraES dE lEMoS
12292 EdErlaN flEXa do NaSciMENTo
12475 EdErlaN flEXa do NaSciMENTo
467 EdGard oliVEira doS SaNToS

12125 EdilSoN riBEiro da SilVa
5362 EdiVaM XaViEr cardoSo
10356 EdiVaN alVES dE SoUSa
5070 EdMar BEZErra E SilVa
12169 EdNaYloN VilHENa carValHo
2639 EdNaYloN VilHENa carValHo

9105 EdSoN BaTiSTa da SilVa
9093 EdSoN BiSPo fErNaNdES
6829 EdSoN GaBriEl dE carValHo BaTiSTa
5042 EdUardo HENriQUE caBral alVES BarrETo
2439 EdUardo JoSE SoUSa GoMES
10467 EdUardo MarTiNS SoarES
10464 EdUardo raMoS doS SaNToS SilVa
4591 EldEr MaTHEUS caMPoS TaBorda
8846 EldErSoN BriTo NEVES
4433 ElESSaNdro SilVa dE liMa
1957 EliaS aMaro dE oliVEira
518 EliElSoN dE oliVEira MaScarENHaS
5336 EliElSoN dE oliVEira MaScarENHaS
6484 EliSSoN carValHo alVES
7406 EliVElToN BrENo da SilVa corrÊa
11502 EliZEU do NaSciMENTo doliVEira
3845 EMErSoN fErrEira diaS
12157 EMErSoN lUiZ GoMES dE MoraES
9386 EMErSoN SaNTiaGo MariNHo
7856 EMErSoN SilVa lEiTE
7456 ENilSoN da lUZ SoSa
9689 EricK EdUardo TEodoSio do NaSciMENTo
11951 EriElSoN doS SaNToS MoNTEiro
1878 EriJoHNSoN SilVa GUiMaraES
4220 EVaNdro faVacHo E faVacHo
2986 EVErToN MoNTEiro
10968 EVErToN PEdro doS SaNToS MaScarENHaS
12431 EZaÚ lEVY BarroSo da SilVa.
6250 EZio Pricio coSTa da SilVa
2595 faBiaNo aUGUSTo SoUZa da SilVa
5592 faBiaNo ViEira da coSTa
6276 faBio cardoSo MoNTEiro
7157 fáBio dE PaiVa liMa
8901 fáBio doS SaNToS riBEiro
12143 fáBio JÚNior SoUSa aMoriM
7087 faBricio aNSElMo raMoS
1299 faBricio loPES SilVa
967 fEliPE BrUNo loPES liBEraTo
3359 fErNaNdo HUGo rodriGUES da SilVa
806 fErNaNdo PErEira daMacENo
9331 fláVio BarBoSa da SilVa
5917 fláVio dE oliVEira corrEia
11459 flaVio lUciaNo MorEira
12363 fláVio roGÉrio dE Sá
6567 fraNciSco aNToNio SoarES
5768 fraNciSco cÉSar alcÂNTara airES JÚNior
8094 fraNciSco da SilVa SoUSa

12426 fraNciSco daVid da foNSEca
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12503 fraNciSco daVid da foNSEca
5609 fraNciSco dE aSSiS da SilVa SaNToS
71 fraNciSco dE aSSiS dE JESUS

9624 fraNciSco dE aSSiS doS SaNToS NUNES
5084 fraNciSco ElENilSoN da SilVa coSTa
8619 fraNciSco EriVaNildo alMEida cHaVES
12079 fraNciSco HEMMaNUEl SaBiNo da SilVa
12419 fraNciSco lUcaS doS SaNToS
6767 fraNciSco rodriGUES dE alMEida
6795 fraNciSco WEliNGToN dE oliVEira
6208 fraNKiliN MarQUES PENSador
7723 frEdErico BarBoSa MoNTEiro
5566 GaBriEl aNToNio dE aZEVEdo PiNTo
5811 GaBriEl fiGUEirEdo forMiGoSa
10180 GaBriEl lUcaS SilVa BarrETo
6955 GEaN carloS
7366 GEffErSoN carloS SoUZa da SilVa
7865 GEoVaNE BarBoSa coUTiNHo
2529 GESiEl BraGa dE MoraiS
6579 GiaMBErSoN GUiMarÃES daMaScENo
4647 GilBErTo oliVEira MErcES
1907 GilBErTo rodriGUES da SilVa
12112 GildaSio SilVa da coNcEiÇÃo
7171 GilfraN coNSTaNcio doS SaNToS
9662 Giliard TaVarES da SilVa
2060 GilMaN corrÊa diaS
1345 GlEBSoN ricardo BarBoSa da SilVa
4700 GlEdSoN caETaNo da SilVa
5847 GlEidSoN rodriGUES da SilVa
5983 GlEiSoN rodriGUES da SilVa
3558 GoTHEro lUciÃ GoMES da SilVa
6838 GUilHErME HENriQUE SaNTiaGo
347 GUTrclEiSoN dE oliVEira liMa
8933 HEBErT EliaS BarBoSa
3699 HEiTor ViTor dE SoUZa BaraTa
6146 HEliToN GoMES da SilVa
6151 HENriQUE MaTHEUS fErrEira da SilVa
6979 HENriQUE ricardo coElHo MacHado
9389 HEraldo WaGNEr coNcEicao MoNTEiro
12498 HilToN EdUardo SoarES BriTo
2893 iaN HENriQUE fErrEira Garcia
3734 iGor carloS SaNTaNa liMa
10313 iGor dE araUJo TEiXEira
12395 iGor dE araUJo TEiXEira
4211 iGor WilliaMS dE SoUZa GaMa
10565 iraNilSoN doS SaNToS NaSciMENTo

549 iSaQUE fErrEira roSa
2555 iVaN da SilVa XaViEr
6839 iVaNildo PiMENTEl fErrEira
10451 iVo daMaScENo foNSEca
5680 iZaiaS alVES TEiXEira
9211 JacKSoN frEirE PiNHEiro
1686 JacKSoN MaciEl araÚJo
1249 JadiNilSoN MacHado SoUSa
5791 JailSoN GoMES SaNTaNa da SilVa
7650 JailSoN riBEiro da SilVa
10601 JaiME JoNES diaS dE SoUZS
3002 Jairo corrEa PaiXÃo
11167 Jairo da SilVa aMaral
2778 JaMErSoN filGUEiraS dE MaToS
4807 JaMilSoN NUNES PiNTo
8258 JEaN MicHEl dE araUJo SilVa
12401 JEaN SaNToS do NaSciMENTo
6616 JEffErSoN alaN Vidal dE araUJo
2917 JEffErSoN fraNÇa da SilVa
11371 JEfTE dE SoUSa PorTEla
437 JEoVaNE dE JESUS araUJo liMa JUNior
4443 JErffESoN dE oliVEira GoMES
11562 JoaBE lEMES SaNToS

11593 JoaBE lEMES SaNToS
168 JoÃo dE dEUS fErrEira NEVES
5313 JoÃo fláVio cardoSo PiNHEiro
5689 JoÃo iNacio liMa GadElHa SoUZa
894 JoÃo lUcaS riBEiro oliVEira
2569 Joao PaUlo araGao coSTa
10338 Joao PaUlo SilVa BraGa
2302 JoHaN lENo VaScoNcEloS doS SaNToS
2235 JoHN PErciVal rodriGUES liNHarES
12348 JoNaS lUÍS carValHo da coSTa
3537 JoNaTHaN MEScoUTo da SilVa
10458 JoNaTHaS diEGo dE oliVEira GoNÇalVES
10478 JoNaTHaS diEGo dE oliVEira GoNÇalVES
2760 JorcilaN caBral caSTro
7541 JorGE JoSÉ PErEira fraNco
5420 JorGE oScar JardiM dE liMa JUNior
9942 JoSE alBErTo da SilVa
12280 JoSÉ aldair dE SoUZa coTa
11607 JoSE aUGUSToS cHaGaS NETo
7217 JoSE claYToN lEÃo
11047 JoSÉ lEoNardo rafaEl dE oliVEira
2765 JoSÉ loPES dE aMoriM
10213 JoSE Maria MaTiaS MEdEiro
11061 JoSÉ MoraES afoNSo NETo

5078 JoSE riBaMar coSTa PErEira
7792 JoSÉ rodriGo darliSSoN doS SaNToS
11591 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
9828 JoSiMar foNSEca dE SoUZa BarroS
9775 JoSUÉ dE alMEida MElo
3082 JoSUE dE JESUS frEiTaS alVES
6262 JÚlio cÉSar MalcHEr BorGES
6846 JUlio oliVEira TaVarES
6505 JUraNEY SaNTaNa riBEiro dE SoUSa
8370 KaMilo THiaGo aNdradE SilVa
4870 KlEBEr criSTiaNN afoNSo carValHo
10044 KlEYdilSoN alMEida dE liMa
10097 KlEYdilSoN alMEida dE liMa
7034 KoJaK SoUZa BriTo
12373 laUEcir MoTa dE dEUS
12300 laYaNdro dE frEiTaS liMa
7206 lEaNdro GirlEY PiNTo doS SaNToS
2520 lEoNaN da SilVa cardoSo
10346 lEoNaN da SilVa coNcEicao
4714 lEoNardo alVES SoUSa
11996 lEoNEl alVES MiraNda
7116 lUaN carloS SilVa da coSTa
7134 lUaN doS SaNToS BriTo
9779 lUaN MicHEl PaNToJa MoNTEiro
3289 lUcaS dE SoUZa doS SaNToS
1201 lUcaS fErrEira BEZErra
908 lUcaS loPES friaS

12116 lUcaS SilVa SoBral
10408 lUciaNo cardoSo da SilVa ViTal
8955 lUciaNo cardoSo da SilVa ViTal
361 lUcio alVES coElHo filHo

10025 lUciVaNdo SilVa frEiTaS
10678 lUÍS fláVio iSaÍaS loPES
4200 lUiS ViNiciUS ViaNa dE JESUS
7957 lUiZ carloS coSTa MElo
8016 lUiZ carloS coSTa MElo
8077 lUiZ fláVio fErrEira dE oliVEira
6950 lUiZ oTaVio aMaral MElo
11091 lUiZ SErGio SoarES da SilVa
8769 lUiZ ViNiciUS carValHo dE MoraiS
2996 MaGNo PEdroSo MacEdo
3323 MaGNo PEdroSo MacEdo
2413 MaHEBErT do carMo diaS
3719 MailToN da SilVa GoMES
7258 MaNaSSÉS corrEia dE araÚJo
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5544 MarcEllo aUGUSTo dE oliVEira
4115 MarcElo BrUNo GoMES dE lira

8789 MarcElo caldEira SoBral
11259 MarcElo da SilVa rEiS
11133 Marcio da SilVa liSBoa
4243 Marcio fErNaNdo NaSciMENTo dE MENEZES
5167 Marcio MarcoS MEdEiroS dE BarroS
9614 Márcio MorENo da SilVa
7100 Marco aNTÔNio rEGo da coNcEiÇÃo
500 Marco cHaGaS doS SaNToS
8646 MarcoS adriaNo MoTa
1770 MarcoS aNdrE dE oliVEira corrEa
1939 MarcoS aNToNio SaNToS da Gloria
2052 MarcoS aNToNio SaNToS da Gloria
11509 MarcoS JESUS da SilVa
10124 MarcoS JoSE da SilVa NaSciMENTo
11362 MarcoS oliVEira dE JESUS
5919 MáriSoM fEliPE MoUra dE oliVEira
10644 MariValdo alVES da SilVa
10664 MariValdo alVES da SilVa
11364 MariValdo alVES da SilVa
6678 MarKiEl alVES SiQUEira
12109 MarloN WaNdErSoN PrUdENcio PiNHEiro
12483 MaTEUS da SilVa cardoSo
4051 MaTHEUS da coSTa SENado
5973 MaTHEUS YUri diaS da SilVa
2721 MaUricio BorGES cEolHo
10943 MaUrÍcio Garcia doS SaNToS
2218 MaUrÍcio raPHaEl TEiXEira dE liMa
8650 MaX SUliVaN rocHa dE aZEVEdo
7065 MaXWUEl coElHo caNTaNHEdE
78 MaYKoN doUGlaS dE alMEida SaNTaNa

7465 MESSiaS PErEira doS aNJoS
4681 MicHaEl KENNEdY dE JESUS alVES
5025 MicHEl aNGElo dE oliVEira cÔrrEa
4936 MicHEl PlaTiNi SaNToS da SilVa
6917 MiGUEl rodriGUES dE alMEida
11858 MiGUEl SaNToS dE oliVEira
8207 MiZaEl BENTo doS SaNToS frEiTaS
11527 MoiSÉS doS SaNToS coUTiNHo
7777 MoiSES roSa ToBiaS JUNior
6903 NariSoN ToBiaS MiraNda PiNHEiro
8272 NaTÃ SaNTaNa SilVa
3167 NaTaNaEl dUarTE doS SaNToS
6081 Nildo JoSÉ dE SoUSa E SilVa
10132 NilToN alVES dE carValHo
3573 oZÉaS coSTa da SilVa
2809 oZENildo fErrEira dE JESUS
9204 oZiaS Gaia dE aNdradE

7557 PaBlo HENriQUE doS SaNToS liMa
6053 PaBlo HENriQUE loPES GoNÇalVES
2627 PaBlo rafaEl dE aMoriM
5344 PaBlo raNiErE BarBoSa rEiS
54 PaTricK rodriGUES QUiMaraES

11078 PaUlo aUGUSTo foNSEca MENdES
12071 PaUlo cEZar GoMES cEciM
492 PaUlo cEZar lEal caMPoS
3262 PaUlo HENriQUE da SilVa fEiToSa
11016 PaUlo rairaN dE oliVEira aGricola
5049 PaUlo VicTor da coSTa SaNToS
386 PEdro alEXaNdrE MElo dE SoUZa
8719 PEdro calaNdriNi dE aZEVEdo NETo
11712 PEdro dE JESUS alVES
6516 PEdro dE JESUS alVES
5389 PEdro HENriQUE doS SaNToS PErEira
397 rafaEl coElHo SoUZa

11168 rafaEl da coSTa liMa
2700 rafaEl da SilVa GoNÇalVES
10404 rafaEl da SilVa rocHa

424 rafaEl HENriQUE MarTiNS
9943 rafaEl SaNToS fErrEira
7068 raiMUNdo alBErTo riBEiro dE oliVEira
10135 raiMUNdo JoSE lEiTE liMa
1074 raiMUNdo lUiS GoMES SErra
11149 raiMUNdo MaNoEl dE aBrEU filHo
9871 raYNoN flaYN MoraES PErEira
4253 rElrY SallES dE liMa SilVa
9033 rENaN fEliPE doS SaNToS SilVa
5741 rENaN MENdoNÇa daNTaS
7825 rENaTo raNGEl NaSciMENTo dE liMa
5836 rENaTo SaNToS dE aSSUNÇÃo
6074 rENNaN dE SoUZa cardoSo
12197 roBErT BillY GUiMarÃES loPES
12351 roBErTo da SilVa fraNco
2188 roBErTo doUGlaS dE SoUZa liMa
3642 roBSoN cÉlio cardoSo do ESPiriTo SaNTo
11542 roBSoN da lUZ TaVarES
10122 roBSoN NaSciMENTo dE SoUZa
10706 rodolfo doS SaNToS coSTa
12291 rodriGo da SilVa MENdoNca
6752 rodriGo fraNciSco doS SaNToS
7461 rodriGo GoES cHaVES
7012 rodriGo lalor alENcar
2032 roMEro rodriGUES araUJo
7218 roNaldo BaraTa dE oliVEira
6693 roNaldo TENorio da SilVa

172 roNaN SErGio MacHado raNGEl
8146 roNilSoN PriST BorGES
12349 roSiNaldo dE JESUS oliVEira aNdradE
9094 roSiNaldo fErrEira da coSTa
7088 roSiVaN NaSciMENTo loBo
419 roSSY PaSSoS cHaVES
7081 rUaN carloS BaTiSTa fraNco
6362 rUaN fEliPE GoNÇalVES rodriGUES
623 rUaNdrESoN GUTEMBErG da SilVa loPES
710 rUaNdrESoN GUTEMBErG da SilVa loPES
8594 rUBEliNo doS SaNToS MacHado
11485 rUBENS adriaNo alMEida dE MoraES
9909 rUBENS EdUardo da SilVa alMEida
7172 rUBENSoN rodriGUES da SilVa
4391 SaMUEl aNToNio dE MiraNda BEGoT
11682 SaMUEl ValE liMa
885 SaMUEll VYcTTor carValHo rocHa SaNToS
490 SaNdro NaSciMENTo lUZ
5291 SaNdro oliVEira dE liMa
11500 SEBaSTiÃo aroUcHa dE SoUSa
6344 SEBaSTiÃo MorEira MacHado
9950 SÉrGio lorraN SoUZa da SilVa
10540 SErGio lUiZ doS SaNToS lEao
2956 SHarllES BorGES dE liMa
1412 SidNEY liMa dE SoUZa
3464 SilVio caValcaNTE dE oliVEira
4289 SilVio do roSário BUNScHoTEN
5306 SiMÃo PEdro MoraES TEiXEira
5357 SiMÃo PEdro MoraES TEiXEira
5365 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS
5381 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS
557 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS
8411 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS
8483 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS
1071 TaliElSoN NUNES coElHo
12328 TarciSio HENriQUE da SilVa loPES
12247 THiaGo carValHo aMaral
12296 THiaGo carValHo aMaral
12158 THiaGo doS rEiS SEPEda
7412 THiaGo PiNHEiro dE MElo
5127 THiaGo TriNdadE GoMES
6430 VaGNEr BriTo MaToS
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9042 ValdiViNo fErrEira da SilVa
9618 VicTor HUGo da SilVa rocHa
1668 VicTor raPoSo liMa
5611 VilSoN PErEira liMa JUNior
1671 ViNiciUS fariaS da lUZ MaciEl

10287 ViTor GEraldo SaNToS da SilVa
6653 WallacE fErNaNdo dE SoUZa
7188 WallacE SilVa BarBoSa
10766 WalMir PiNTo MEdEiroS
6399 WalTEr JoSE dE SoUSa BorGES
12521 WaNdErlEi SaNToS da SilVa JUNior
11882 WEdSoN alEXaNdrE alVES
11203 WElliNGSoN dENNiS oliVEira doS SaNToS
5104 WElliNGSoN dENNiS oliVEira doS SaNToS
1493 WElliToN cUNHa dE frEiTaS
5198 WENdEll oliVEira dE SoUSa
11048 WErllES liMa da crUZ
5681 WESlEY alEXaNdrE lEal
10889 WESlEY arrUda da SilVa
8868 WESlEY arrUda da SilVa
12370 WillaS SilVa oliVEira
8795 WilliaM NaSciMENTo doS SaNToS
3919 WilliaM NoroNHa ViEira
12438 WilliaM Waldo PiNHEiro MoNTEiro
9145 WilliaMS cESar PiNHo dE SoUZa
1363 WilliaN BoNEr dE aGUiar SoUSa
11727 WilliaN SErGio BriTo MorEira
7796 WillYaM da SilVa da crUZ
10174 YSMaili da SilVa SalES
2547 YVES rENNaN caSTro diaS da SilVa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - GUaMá
inscrição Nome

9482 adailToN MarTiNS doS SaNToS
6480 adailToN NaSciMENTo crUZ
10843 adalBErTo SoUTo GraNHEN
4696 adriaNo cESar coNcEicao diaS
4743 adriaNo cESar coNcEicao diaS
4477 adriaNo GoNÇalVES da SilVa
9031 adriaNo PErEira doS PaSSoS
7700 alaN PaTricK da coSTa foNSEca
10772 alaNo ZalES MaTiaS dE oliVEira
12359 alBErTo NUNES NETo
6510 alESSaNdro roSa doS SaNToS SoUSa
12204 alEXaNdrE TEiXEira PiNHEiro
11497 allaN doS SaNToS SErMENTo
11707 alliSoN roBErTo PESTaNa rocHa
4018 alUiZio QUiNTiNo da Hora
5292 aNaNiaS PErEira da SilVa NETo
7717 aNdErSoN dE MiraNda dE caSTro
9930 aNdrE lUiS BEZErra arrUda
679 aNdrE ViNicioS coSTa dE liMa

10191 aNGElo dENilSoN SilVa SaNToS
10498 aNTÔNio aSSiS doS SaNToS NETo
4015 aNToNio cHarlES MoUra GoMES
5830 aNToNio GoMES dE JESUS filHo
2323 aNToNio MaTHEUS PErEira rocHa
7178 aNToNio VicTor NaSciMENTo dE MElo
8352 aNToNio WallESoN oliVEira BriTo
11575 arioSValdo BarroS doS SaNToS
6773 arTUr fEliPE
11349 aUGUSTo cESar caSTro do NaSciMENTo
10878 BENoZil fErrEira MiraNda
744 BillY aidao rocHa fErrEira
8600 BrUNo cÉSar cUNHa da SilVa
4762 BrUNo EMaNoEl da coSTa lEiTÃo
1220 caiQUE SaNToS da rocHa
11657 carliSSoN diaS da SilVa
11171 carloS alBErTo coiMBra da coSTa

8133 carloS aUGUSTo oEiraS PErEira
9996 claUdEcY SaNToS araUJo
1014 claUdio rENaN coSTa SilVa
10430 clEBEr TaVarES alMEida
12416 clEiSoN cUNHa dE SoUZa
5442 clENildo GEMaQUE dE oliVEira
4316 clEUTEMBErG dE MoUra liMa
10917 clEYSoN alBErTo GoNÇalVES crUZ
10335 clEYToN SilVa dE PiNHo
688 clEYToN SilVa dE PiNHo

11649 coSMo MarcoNdES PErEira da SilVa
6134 criSTiaNo NaZarENo MacHado dE SoUSa
12164 criSTiaNo QUiNTaNilHa dE BriTo
4602 dalEN SilVa SirQUEira
9096 daNiEl doS rEiS SilVa
9598 daNiEl SoUZa liMa
3640 darlEUdo BarBoSa dE SoUZa
1163 daVi SaNToS fErrEira
971 daVid do ESPiriTo SaNTo cUNHa
8098 daVid PErEira dE liMa
9680 dENEr cHarlES dE SoUZa
6483 dENEr dE SoUZa BorGES
6184 dENilSoN oliVEira da SilVa
10043 dENilSoN PErEira SoarES
10696 dENiSoN PiNHEiro PaES da SilVa
11042 dEUSEilSoN SoUZa oliVEira
11596 diEGo dE SoUSa NaSciMENTo
6699 diEGo NoroNHa fUrTado
2359 diEGo raUl TaVarES dE oliVEira
7159 diEMErSoN fErrEira oliVEira

2166 diEMESoN SilVa Garcia
9175 diEMESoN SilVa Garcia
5868 dioNE NEPUMocENa SilVa
3733 dioNÍSio SoarES PirES filHo
11971 dorValiNo dE oliVEira riBEiro
6758 ÉdEN GEraldo da SilVa
11479 EdEraldo dE BarroS SaNToS
5787 EdiNHo roSo GoNcalVES
7128 EdiValdo BriTo da SilVa JUNior
7378 EdSoN GoMES dE oliVEira
5942 EliNilSoN loPES raMoS
10701 EliVElToN fErrEira PUrEZa
6525 ElViS SaNdro XaViEr BarroSo
10125 EMErSoN da SilVa SENa
10530 EMErSoN fErrEira doS SaNToS
10571 EMErSoN fErrEira doS SaNToS
11304 EMErSoN fErrEira doS SaNToS
7388 EMErSoN MaTHEUS PErEira lEal
7504 ENdril SilVa dE BarroS
11097 EriValBEr da crUZ caldaS
11187 EUGÊNio SidNEY Baia dE BriTo
8028 EVaNdErSoN carloS aMaral SilVa
876 EVaNGEliNo dE SoUZa ViEira
9252 EVErToN aood SaNToS
3701 EVErToN BarBoSa TaVarES
8699 EVErToN foNSEca da coNcEiÇÃo
4956 faBiaNo BErNardES GaBriEl
5162 faBio alVES dE liMa
662 faBricio VilHENa fErrEira
9720 faBriToaNToNio corrEa
8175 fErNaNdo oliVEira BarroS
8606 flaVio ErVEdoSa ToloSa
5503 fraNciSco carloS GoMES PErEira
5907 fraNciSco clEdoSN da SilVa coElHo
12066 fraNciSco HENriQUE da crUZ lUcENa
10205 fraNciSco JEffErSoN da crUZ MoNTEiro
3767 fraNciSco ValdoNES MoTa liMa
7224 fraNK dENNYS da SilVa MiraNda
970 fraNKliN alVES da cUNHa
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7284 GaBriEl alEXaNdrE doS SaNToS fErNaNdES
3039 GaBriEl da coSTa fErrEira
1355 GaBriEl GalVÃo SilVa
10617 GaBriEl GoMES riBEiro
7436 GaBriEl JUNior MarTiNS frEiTaS
2114 GaBriEl rodriGUES licKE da lUZ
10435 GErSoN MoNTEiro cardoSo
2276 GEVaErTE dE SoUSa SilVa

2623 GilSoN da SilVa GaViNHo
11538 GlaUco GalVÃo carValHo
11180 HElio BriTo doS SaNToS JUNior
7398 HElio dE SoUZa corrEa
11906 HErBErT HaNdErSoN oliVEira dE QUEiroZ
9626 HoNÓrio lUcaS da SilVa MoraES
7598 HUdSoN PaTricK coElHo NaZarE
10074 HUGo JoSÉ dE fariaS oliVEira
11137 HUGo JoSÉ dE fariaS oliVEira
245 iEdo faGNEr aMaral SilVa
5712 iliTcH lUcaS dE caSTro
9639 iliTcH lUcaS dE caSTro
7329 iSac SErrao BaTiSTa
3336 iSMaEl SMYllE da SilVa QUiriNo
1737 iSraEl dE JESUS alMEida
8039 JacKSoN caMPoS SoarES
1700 JacKSoN MacHado fariaS
8912 JacKSoN MacHado fariaS
8922 JacKSoN MacHado fariaS
10562 JaiME JoNES diaS dE SoUZS
7483 Jair lEao dE caSTro filHo
7545 Jair lEao dE caSTro filHo
6433 JaNiS carloS ViEira da SilVa
1167 JardEl KEYWErSoN foNSEca dE araUJo MoUra
7858 JarlaNdErSoN da SilVa SaNToS
10514 JEaN BarroS BriTo
2763 JEfErSoN SoEiro rodriGUES
10969 JEffErSoN doUGlaS NEVES airES
11018 JEffErSoN doUGlaS NEVES airES
6310 JEoVa liMa PaNToJa
3441 JoÃo lUcaS MarTiNS PErEira
5189 JoÃo MarcElo da coSTa rEZENdE
5575 Joao Maria fErrEira doS SaNToS
3927 JoaQUiM XaViEr dE SoUZa
4919 JoElSoN da SilVa fraNca
5463 JoSÉ alEXaNdrE PErEira alVES
2764 JoSÉ aNdErSoN PaNToJa doS SaNToS
8889 JoSÉ carloS fraNciSco iZidro
4599 JoSE carloS Garcia SErafiM
10891 JoSE EdUardo fErrEira liMa
11701 JoSE iSac SilVa PErEira
1974 JoSE iSaUro MENdES
5328 JoSÉ lEoNardo rafaEl dE oliVEira
12479 JoSE raiMUNdo coSTa alMEida
359 JoSÉ roBErTo fErrEira BEcKMaN
1050 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
10210 JoSiMá WiSllEY rodriGUES SoUSa araUJo

9399 KadSoN KEVEN SilVa SoUSa
8599 KElViN BaTiSTa alVES
12491 KEViN fErNaNdo doS rEiS SaNToS
10289 KlEYToN doS SaNToS
5418 KoJaK SoUZa BriTo
3811 laYlToN daS MErcES SaNTaNa
3697 lEaNdro GUEdES SilVa
3844 lEaNdro GUEdES SilVa
4560 lEaNdro GUEdES SilVa
4601 lEaNdro GUEdES SilVa
1727 lEaNdro raBElo fErNaNdES
11955 lENo lEiTE rocHa
451 lEoMar NoGUEira
3716 lEoNilSoN alVES dE aBrEU dE alMEida

12236 liSaNdro GoNÇalVES dE aBrEU
10669 lUaN dE oliVEira loUcHard
6360 lUaN GUilHErME MarQUES raMoS
3317 lUcaS NaTaNaEl doS SaNToS MoTa
8075 lUcaS ViaNa da SilVa
6404 lUcaS VicTor liMa ValadarES
8908 lUcca lorraN NoGUEira dE araUJo
7292 lUÍS fErNaNdo PErEira dE oliVEira
2283 lUiS PaTrÍcio BarroS PESSoa
11072 lUiZ aNToNio SoUZa MENdES
6049 lUiZ GaBriEl dE aNdradE cardiaS
3578 lUiZ GUSTaVo da SilVa BEZErra
1758 lUiZ HENriQUE fErrEira MarTiNS
4434 MadSoN diEGo BriTo caValcaNTE
12161 MaNoEl aNToNio oliVEira dE MEdEiroS
5526 MaNoEl coSTa SaNTa BriGida NETo
9700 MarcEliNo dá crUZ roSário
1478 MarcElo alEX doS SaNToS fErrEira
4958 MarcElo MoUrao SaNTa BriGida
6150 MarcElo raMoS dE carValHo
6299 MarcElo raMoS dE carValHo
6315 MarcElo raMoS dE carValHo
11332 MarcElo SoUSa dE aNdradE
8872 Marcio alEXaNdrE liMa da SilVa
4685 Marcio caSTro da coSTa
1247 Marcio dE aBrEU ViaNa
1635 Marcio dE aBrEU ViaNa
1735 Marcio dE aBrEU ViaNa
5494 Marcio dE aBrEU ViaNa
8951 Marcio dE aBrEU ViaNa
11487 Marcio JoSE dE oliVEira
4607 Márcio raMoS dE SoUZa liMa
1648 MarcoS aNdrE dE oliVEira corrEa

4303 MarcoS da SilVa loPES
2960 MarcoS PErEira dE SoUSa
10764 MarcoS SaNToS alVES

64 MarK HErrYSoN lEiTE da SilVa
88 MarliSoN NUNES aNTUNES

8117 MarloN da SilVa coSTa
12183 MaTEUS GaMa riBEiro
11837 MaTEUS Porfirio doS SaNToS
1936 MaTHEUS riBEiro da rocHa
9162 MaTHEUS riBEiro da rocHa
3108 MaTHEUS ZidaNE caMPoS BarroS
7053 MaUricio BriTo GUiMarÃES
1156 MaUro fErNaNdo coSTa TorrES
2779 MaX NEY da SilVa MacEdo
12127 MaYcoN SUliVaN PoNTES rEZENdE
2519 MaYQUE PaUlo MiraNda dE SoUZa
10879 MicHEl MorEira da SilVa
11232 NadSoN liMa GarroS
10200 NailToN fariaS da SilVa
11301 NaTaliNo PErEira PiNTo
264 NaTaNaEl fariaS PErEira

10235 NaUM SilVa PErEira
3526 NElSoN EVaNGEliSTa daNTaS
3299 NilSoN carTaGENES SoUSa filHo
8926 NilToN GoMES da lUZ
11782 odair JoSÉ da SilVa aNdradE
2271 PaTricK aNToNio MoraES rEGo
6870 PaUlo HENriQUE ciNTra da SilVa
10835 PaUlo lEoNardo dE alMEida
6617 PaUlo ricardo PiMENTa foNTElES
3709 PaUlo SErGio MoUra SilVa
7242 PEdro MoNTEiro cardoSo
7481 PETErSoN BiSPo TorrES
9589 rafaEl PorTo dE SoUZa
11372 rafaEl QUadroS da SilVa
9437 rafaEl SaNTiS dE JESUS
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4627 railSoN Sá SaNToS
7532 raMoN da SilVa caMPoS
12108 raPHaEl MadSoN ViEira oliVEira
10547 raPHaEl ViNÍciUS raMoS rUaS
540 rEdiNaldo BriTo da SilVa JUNior
430 rEiNaldo daVi PiEdadE
6026 rEiNaldo daVi PiEdadE
927 rEiNaldo daVi PiEdadE
4355 rENaldE NUNES coSTa
335 rENaTo aSSUNÇÃo dE MiraNda
568 rENaTo aSSUNÇÃo dE MiraNda

1968 rENaTo aZEVEdo doS SaNToS
7420 rENaTo cordEiro da SilVa
9972 rENaTo cordEiro da SilVa
2712 rENaTo MoraES da SilVa
11437 rENaTo SoarES da SilVa
2912 rENiSoN do NaSciMENTo SilVa
2536 ricardo alEXaNdrE SoarES da SilVa
10376 ricardo SilVa BarBoSa
10111 ricardo TElES MoraES
1463 ricHardSoN fraNK alVES dE SoUZa
1630 ricHardSoN fraNK alVES dE SoUZa
3997 rildo alVES MoNTEiro
12177 roBSoN corrEa da SilVa
3653 rodriGo BriTo
8097 rodriGo frEirE dE SoUZa
10361 rodriGo MoraES doS SaNToS
8487 rodriGo ocaNo araÚJo
7658 rodriGo SilVa BarBoSa
5521 rodriGo SodrE doS SaNToS
3545 roGÉrio oliVEira GoMES da SilVa
7384 roMário PErEirlEiTE
8902 roMilSoN fErrEira SilVa
2411 roNEclEYSoN SilVa carValHo
6999 roNiElSoN loBaTo BaÍa
3376 roNNiElSoN doS PaSSoS SoUSa
8517 roSiValdo faVacHo MoNTEiro
9375 roSiValdo MarQUES doS SaNToS
11356 roSiVaN fariaS daS cHaGaS
8462 roSSi coSTa loUrEiro diNiZ
7023 rUaN carloS BaTiSTa fraNco
6204 rUaN fEliPE GoNÇalVES rodriGUES
200 SaidE liMa da SilVa
9886 SaMUEl coSTa MoraES
12307 SÉrGio rENaTo da SilVa SoUSa
12097 SÉrGio TadEU MiraNda
11311 SidNEi GoMES doS SaNToS
9730 SidNEY da SilVa SaNToS
12140 SifrEdo JESUS cHaVES alMEida
5545 SilVio EricK PiNHEiro rodriGUES
7811 SiMÃo PEdro da SilVa faria
8657 SoMBaY SilViNo doS SaNToS
1556 TarciSo WirlaNd MoUTiNHo BorcEM
122 TEÓfilo riBEiro dE liMa NETo

10942 THarcÍSio da SilVa PaSSoS
6811 THiaGo dE oliVEira fErNaNdES
6832 THiaGo dUarTE alVES
7516 THiaGo HENriQUE PalHETa dE oliVEira

6264 THiaGo SoarES da SilVa
10521 TiaGo da SilVa PErEira doS SaNToS
11862 ValdEci NaSciMENTo SaNTaNa
10078 ValdEci PErEira dE SoUZa JUNior
158 ValdEir dE SoUZa QUEiroZ
192 Valdir SoarES dE oliVEira JÚNior
4884 ViTor fErrEira frEiTaS
11478 WaNdErSoN carloS dE liMa E SilVa
12099 WaSHiNGToN JoSÉ acácio TEiXEira
4242 WENdEl caMPoS lESSa
185 WENdEl lEriaNi dE oliVEira

143 WENdErSoN doS SaNToS ViEira
11026 WESlEY doS SaNToS aNdradE
5876 WESlEY frEiTaS dE BriTo
8701 WiliaM oliVEira roXo
2624 WillaMS fErrEira da SilVa
7536 Willi dE SoUSa MoraES
7282 WilliaM da SilVa SoarES
6231 YUdi MarTiNS raMoS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - laGo TUcUrUÍ
inscrição Nome
11745 alESSaNdro dE caSTro loPES
10362 alEX cUNHa PaNToJa
9289 alEXiEliToN doS SaNToS
6662 aNaElSoN BUGariM PirES
9316 aUdalY rodriGUES Baia
11678 BrUNo liMa SoUZa
10312 caNdido caldaS dE oliVEira
3930 carloS HENriQUE cardoZo MariNHo
12357 dioMiSoN da SilVa BarroSo
4744 EdiNHo roSo GoNcalVES
9185 EdiValdo BalBiNa da SilVa
2829 EMildo rodriGUES dE liMa
5168 fraNciNEY GaSPar SoarES
302 fraNciSco JoHNNY PErEira da crUZ

10290 fraNK XaViEr aMoriM doS SaNToS
9721 GEoVaNE BarBoSa coUTiNHo
5781 HEliNaldo BarBoSa dE SENa
147 iaGo fErNaNdo dE aNdradE
6170 iBErSoN HENriQUE PiMENTEl
7272 iSraEl GoMES dE fariaS
3130 iVo PErEira fErrEira
10837 Jair daMaScENo fErrEira
5529 Jair daMaScENo fErrEira
11571 JaNiEl SoUZa dE oliVEira
2762 JoÃo aUGUSTo da SilVa Baia

4356 JUciNEY SaNTaNa alVES
1335 lUciaNo NUNES SaNTiaGo
9048 MaGNo TENoiro riBEiro
3321 MariValdo JoSE da SilVa
2790 MaTEUS PErEira SilVa MacEdo
9988 MaTHEUS iSraEl MoUra SilVa
7779 MaUro lUiZ dE oliVEira MaraNHao
11505 NaTaNaEl PErEira riBEiro
7950 PaUlo loBaTo cardoSo
5115 PEdro alVES BaTiSTa NETo
2258 rafaEl Baia corrÊa
6835 rafaEl dE SoUSa araUJo
11946 rafaEl GoNcalVES oliVEira
7390 roBErT rYaN SoUZa SaNToS
7424 roBErT rYaN SoUZa SaNToS
7432 roBErT rYaN SoUZa SaNToS
7491 roBErT rYaN SoUZa SaNToS
5865 roNEclEYSoN SilVa carValHo
2067 rYaN NaSciMENTo dE araUJo
8479 THarSiS GaBriEl da coSTa NEVES
5911 UaNdErSoN coSTa dE araUJo
10577 VicTor rocHa doS SaNToS
7880 WEBEr SoarES dE SoUZa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - MaraJÓ
inscrição Nome

9098 aaliN JUVENE PicNÇo doS SaNToS
12326 adriaNo dE oliVEira SoUZa
11771 ailToN doS PraZErES roSa
12272 alBErTiNo NilSoN SoUSa dE MoraES
12258 alEX MorENo PErEira
2672 alEXaNdEr PaNToJa doS SaNToS
6211 alEXaNdEr PaNToJa doS SaNToS
6175 alEXaNdrE PaNToJa doS SaNToS
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1545 alEXSaNdEr rEGiS alMEida MoNTEiro
2331 alEXSaNdEr rEGiS alMEida MoNTEiro
4167 alUiZio doS SaNToS TElES
945 aNdrE lUiZ dE SoUZa BarroS
5770 aNSElMo SilVa da SilVa
12446 aNToNio MarcoS Mira Vidal
3241 arTUr dE SoUZa cardoSo
10348 BlENo doS SaNToS SoUZa MElo
3442 BrENo WalTEr fErrEira SoUZa
1052 BrUNo rafaEl araÚJo BorGES
3372 carlEaM riBEiro SiMoES
6222 carloS YUri fErrEira SilVa
866 clEiToN da coSTa dUTra

8209 daNiEl oliVEira da SilVa
2137 dENiSoN faBricio BraNdÃo PiNTo
9798 diEGo doS SaNToS BriTo
8366 EdGar lUiZ NEVES doS SaNToS
5641 EdiNaldo fErrEira dE SoUZa
8612 EdUardo faria dE oliVEira
8447 EdUardo MaTHEUS doS SaNToS cardoSo
3823 ENEiaS doS SaNToS fErrEira
95 EroNildo BarroS da SilVa

8342 fEliPE carValHo araUJo
1999 fraNciValdo rodriGUES PErEira
6713 GErSoN caSTro doS SaNToS
1646 GErSoN SalES SaNToS do NaSciMENTo
6765 GilMar lEiTE doS SaNToS
7121 GilMar lEiTE doS SaNToS
2480 GilSoN caMara cardoSo
11739 GioVaNNi coSTa dE oliVEira
11952 GioVaNNi coSTa dE oliVEira
2063 GlaUBEr lca foNSEca doS SaNToS BriTo
4583 GlEiSoN alcaNTara dE fariaS
5618 idiNElSoN BorGES GUEdES
9349 JEffErSoN doUGlaS NEVES airES
321 JHEiSoN cHaVES liMa
2910 JHoNaTaS alHo dE SoUZa
12147 JoÃo ViTor MoNTEiro dE Sá
691 JoSÉ carloS da coNcEiÇÃo MarQUES
5132 JoSÉ carloS MoraES corrEa
6842 JoSE roBErTo SiaBra NaSciMENTo
11579 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
8882 JoSUE MaGdiEl fErrEira loBo
9998 JUNior cESar da SilVa corrÊa
175 KlEBEr aNToNio caSTro do carMo
6633 lEaNdro BraBo PaNToJa
7079 lUiS fEliPE raBElo GaMa
4288 lUiS roBErToTEiXEira BarBoSa
2532 lUiZ afoNSo da SilVa SoarES
2584 lUiZ afoNSo da SilVa SoarES
2635 lUiZ afoNSo da SilVa SoarES
12526 MaEcio lUiZ PErEira TEiXEira
12155 MaNoEl lEal coNcEiÇÃo
3171 MarcElo coUTiNHo caETaNo
9677 MarcElo HENriQUE BarroS doS SaNToS
2008 MarcoS alESSaNdro ModESTo doS SaNToS
4963 MarcoS PaUlo PirES dE SoUZa
4512 MariEldo MENdES dE frEiTaS
164 MariValdo JoSE da SilVa
3443 MarloN SErrÃo PacHEco

8337 MaYK SoarES dE VaScoNcEloS
2385 PaBlo raMoS Garcia MiraNda
1433 PaTricK JHYSoN rEiS VaScoNcEloS
1483 PaUlo caSSio MiraNda doS SaNToS
247 PaUlo da SilVa riBEiro
7365 ProSciMo ao GErSoN PErES
10818 rafaEl MiraNda riBEiro
4986 raiMUNdo SaNToS doS SaNToS
7764 rENaN fEliPE doS SaNToS SilVa

10106 rENaTo cordEiro da SilVa
4574 roBErTo Milar corrEa PUrEZa
3559 rodriGo da SilVa MENdoNÇa
4561 rÔMUlo frEiTaS riBEiro
10890 roNald SoUZa BarBoSa
6106 roZiclEi cUNHa GUEdES
11909 ValdiSoN criSTHiaN Garcia cordEiro
1114 WildSoN carloS araGÃo riBEiro
4622 WilliaN MESSiaS da SilVa PiNTo
3439 WirlEN TErra doS SaNToS
3641 WirlEN TErra doS SaNToS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - rio caPiM
inscrição Nome

6551 aNdErSoN da SilVa BEZErra
8441 aNToNio carloS MiraNda rodriGUES
1447 fraNciSco NETo PaSSoS da SilVa
2958 GUSTaVo arrUda dE oliVEira
9858 iGor raiMUNdo GoMES PErEira
6912 Joao BaTiSTa da SilVa filHo
7449 JoSÉ Maria dE lEMoS ElErES JUNior
1053 MarcElo raMoS dE carValHo
6113 NEriVaN da coSTa SilVa
10237 PaTricK da SilVa SilVa
11560 PEdENilSoM loPES da SilVa
9516 roBSoN VicTor SaNTiaGo da lUZ
6191 rodriGo MarcElo rodriGUES da PaZ
3285 rUaN carloS SilVa carValHo
10075 WaNdErSoN SoUSa coSTa
2559 WaSHiGNToN liMa BriTo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - TaPaJÓS
inscrição Nome
12312 adi SiQUEira dE VilHENa
12250 adlEY ModESTo BarroS
12421 adriaNo BaNdEira doS SaNToS
4775 alEX iZEBE dE MoUra
2016 arilSoN VEraS MoraES

1978 cESar SilVa riBEiro
1808 claUdENor NEVES PaNToJa
11219 clEBSoN NaZarENo rEiS da SilVa
6187 daNiEl aNdradE MariNHo
8067 daNiEl coSTa dE MiraNda
4072 daYBSoN claYToN oliVEira BriTo
1918 diEGo caMPoS da MoTa
5897 EdGar JoSÉ VaScoNcEloS rEGo
633 EliaS MarTiNS loUrEiro

11788 EliToN da SilVa dE araUJo
12495 ElQUiaS NErES da SilVa
4673 faBrÍcio NoGUEira fEiToSa
12039 fÉliX aUGUSTo PaZ SoMBra
10795 GilSEMBErG doS PraZErES filGUEira
5094 GilVaN doS SaNToS
8507 iSaNElSoN WaPUri Wai Wai
1558 iVair doS SaNToS BraNcHES
11236 JaElSoN Maia doS SaNToS
3140 JardSoN dE oliVEira cardoSo
9061 Joao lUcaS SilVa dE aNdradE
5480 JUciEUdo PiMENTEl MiraNda
7056 JÚlio cÉSar ViaNa MariNHo
8434 laWrENcE WaGNEr caMPElo MarQUES
2540 lUaN da coSTa MoTa
9555 MadSoN MaGNo NoBrE caMPoS
6659 MoiSÉS diaS MarTiNS
1908 NilSoN BraGa loPES filHo
6722 NilToN JUNior aMaral coSTa
9051 orlaNdo BEZErra TorrES JUNior
3553 PoNTiNEi SilVa dE SoUSa
4619 rafaEl SENE BUSiNaro
3982 rodriGo rocHa da coSTa
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10559 ViNiciUS EMaNUEl dE SoUZa PErEira
6109 WalBEr JESUS NUNES Vidal
12520 WElliNGToN PErEira BalTaZar

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - TocaNTiNS
inscrição Nome

7884 aBNEr doS SaNToS NoGUEira
10854 adailSoN dE oliVEira da SilVa JUNior
2012 alaN NElSoN rodriGUES loBaTo
1544 alEX SilVa lacErda dE SoUSa
6013 alEXSaNdro QUarESMa da SilVa
2142 alUaN JoaQUiM VilariNHo dE MoraiSaiS
11658 aNdrEY alMEida PorTilHo
6372 aNToNio GoNZaGa dE alMEida
91 aNToNio lUiZ da SilVa MElo

6229 aNToNio NilSoN dE SoUSa E SoUZa
12243 arENilSoN liMa da SilVa
6438 aUGUSTo fErrEira NETo
1128 BENEValdo Garcia da SilVa
6493 BrENo da SilVa carNEiro
5647 BrUNo BarBoSa BaNdEira
856 BrUNo coSTa flEXa
9710 BrUNo EVaNGEliSTa PiNHEiro
8892 BrYoN WillYaN corrEia NEGrao
9170 carloS aUGUSTo MorEira da SilVa
4880 carloS cHaGaS ViEira dE SoUSa
6709 carloS MarQUES loBaTo
12352 cElSo SilVa fErrEira
8559 cEZar BaraUNa PacHEco do ValE
3756 claUdiaNo caMilo dE alENcar
5279 clEdiVaN liMa TorrES
11821 clEidSoN coSTa NUNES
6861 daNiEl raMoS fErNaNdES
10128 diEGo cHaVES riBEiro
827 diEiME riBEiro MarQUES
9238 diEiME riBEiro MarQUES
8741 doMiNGoS do Socorro VilHENa MacHado
3164 EdilSoN dE SoUZa fErrEira
10745 EdilToN roBErTo MoTa corrEa
6965 EdiNoM doS SaNToS TaVarES
11756 EGidio dE MoraES ESTUMaNo NETo
11775 EGidio dE MoraES ESTUMaNo NETo
8519 EliZaEl da SilVa diaS
7213 ElVES do NaSciMENTo liSBoa
7978 EMErSoN SaNToS NUNES
10610 EVErToN SilVa da SilVa
4688 EVErToN WilliaN fErrEira SaNcHES
11366 fáBio caValcaNTE
11533 fáBio dE SoUSa SaNToS
3414 faBrÍcio alVES carValHo
5207 fEliPE cardoSo lEal
8242 fErNaNdo oliVEira BarroS
5160 fraNciSco ErloN PacHEco
5337 GaBriEl coSTa E SilVa
8015 GaBriEl da coSTa PaES
6437 GilSoN TolEdo ViEira
12015 HiTlEr PacHEco MacHado
6679 HoNÓrio lUcaS da SilVa MoraES
4864 iGor WaNdErlEY rodriGUES da crUZ
9791 iVaNilSoN caiTaNo da SilVa
12136 JacKSoN loPES do ESPÍriTo SaNTo
7096 JardiSoN alVES liMa

9340 JoÃo PaUlo cardoSo fErrEira
7455 JoÃo PaUlo frEirE doS
6515 JoEl fErrEira VilHENa
8204 JoEl MErENcio da SilVa
8268 JoEl MErENcio da SilVa
6600 JoSÉ aNToNio SilVa lUcENa
3382 JoSÉ fErNaNdo JÚNior fariaS PaNToJa

6427 JoSE fraNciSco dE liMa JUNior
7627 JoSÉ Marcio caNUTo doS SaNToS
11146 JoSÉ roBÉrio doS rEiS PErEira
5461 JoSE WElSoN BaTiSTa SaNToS
6139 JoSilENo da SilVa riBEiro
12001 laYdSoN JoHNES dE oliVEira
2875 lEaNdro rocHa da SilVa
6039 lEaNdro SalViNo SoUZa
2473 lEoNardo loBaTo corrÊa
652 lEoNilSoN alVES dE aBrEU dE alMEida
2007 lEVi loBaTo corrEa
2719 liNo cardoSo aSSUNcao filHo
11967 lUcaS dE alMEida ViEira
1943 lUcaS dE JESUS SaNToS dE caSTro
11676 lUciaN BaTiSTa da SilVa
4068 lUciNaldo BaTiSTa da SilVa
9282 lUiS EdUardo diaS da SilVa
10001 lUiS PaUlo firMiNo roMao da SilVa
1579 lUiS PaUlo MElo MaciEl
4196 lUiS VicTor rioS VEraS
8064 lUiZ PaUlo da SilVa JUNior
372 MaNoEl Maria alVES corrEa
2877 MarcElo aUGUSTo carValHo fErrEira
6948 MarciaNo daNTaS NETo
2941 Marcio fEliPE da SilVa olEaSTrE
11358 Marcio JUNior MiraNda
9322 MarcoS aNdriEl da SilVa PalHETa
9362 MarcoS aNdriEl da SilVa PalHETa
10930 MarcoS aNTÔNio dE JESUS
9099 MarcoS JoSE da SilVa olEaSTrE
414 MarcUS ViNiciUS coSTa SaNToS
2597 Mário PErEira XaViEr
3114 MaTEUS aNdradE PaNToJa
7734 MaUricio da SilVa rodriGUES
6887 MEYSSoN carValHo dE araUJo
12210 MicHaEl JHoNSoN dE aSSUNÇÃo fErrEira
6148 NElSoN daVi MENEZES PiNHEiro
11934 NilToN MaciEl PoNTES alMEida
2581 oZEaS ViEira da SilVa JUNior
960 PaTricK rENaN cardoSo E cardoSo

10815 PaUlo HENriQUE doS SaNToS PErEira
12102 PaUlo ViTor SilVa doS SaNToS
8692 PEdro lUcaS liMa SaNHcES
887 raYNEl GoMES XaViEr
9880 rEGiNaldo cÉSar ValENTE coElHo
3169 rENaTo loBaTo corrEa
9373 riSTEr STallE MiraNda doS SaNToS
655 roBSoN corrEa MoraES
5809 roNailSoN da SilVa rocHa
758 roQUE SoUZa alMEida

10847 roSiMar SoarES
8791 rUaN dE SoUSa coSTa
4143 SaNdro MarQUES doS SaNToS
4195 TaYSoN TEiXEira da PaiXÃo
1280 TiaGo riBEiro doS SaNToS
12537 ToNiEl PErEira airES dE BriTo
2785 ValdEaN PErEira dE BriTo
8317 ValdErlaN PErEira da SilVa
104 ValdiNEZ loPES MENdoNÇa
1279 Valdo SoUZa doS SaNToS
7848 WallESoN alVES BaTiSTa
2042 WaNdErlEi SaNToS dE aZEVEdo
7066 WElBErSoN fErrEira QUarESMa
9708 WElliNGToN MarTiNS da rocHa
8459 WErlES BEZErra fErNaNdES
5367 WESlEY PErEira dE SoUZa
3686 WilliaM NoroNHa ViEira
4019 WilliaM NoroNHa ViEira
1276 WilSoN BorGES corrEa
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1380 YUri raMoS alMEida

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - XiNGU
inscrição Nome

5790 adriaNo rodriGUES SoUZa SilVa
3800 aldENir SilVa dE oliVEira
10322 alEX NaVarro GoMES
6601 aNToNio liMa MoraiS raBElo
1779 carloS da SilVa fraNÇa
8464 criSTiaNo dE SoUZa GUiMaraES
11136 daNNYl cUNHa MaToSo
1246 EdiElSoN doS aNJoS SilVa
11409 EdUardo liMa dE frEiTaS
11481 EdUardo liMa dE frEiTaS
5808 EliToN da SilVa loUrEiro
5674 EliToN rodriGUES da SilVa
12045 EricKSoN claUdE SoUZa PErEira
10556 fraNciValdo da SilVa fErNaNdES

6595 GErMaNo MarTiNS TiMBÓ
10962 GUilHErME fErrEira TraJaNo
12540 HUMBErTo GoMES loiola
8790 iVaN GoMES fErrEira
5216 JEffErSoN HENriQUE alVES BEZErra
6543 JocTÃ carValHo fraNÇa
4363 JoElSoN da SilVa fraNca
9341 laZaro MENdES da SilVa
12541 lUiS MiGUEl dE SoUZa SaNToS
9699 MaUrÍcio dE MElo corrÊa
5860 MaX SUliVaN rocHa dE aZEVEdo
12415 NÍcolaS SoUZa MoraES
11924 PaTriK aNdErSoN SilVa coUTiNHo
5756 PaUlo BEZErra da SilVa JÚNior
9276 raÚ dEoMar SoUZa TaVarES
3511 ricKY MaTEUS PErEira ViÉGaS
4566 WElSoN da SilVa rocHa

Protocolo: 693210

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto 

e adMiNistraÇÃo - sePLad 
ProcUradoria GeraL do estado do ParÁ - PGe

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM carGos 
de NÍVeL MÉdio e sUPerior 

coNcUrso PÚBLico c-209
editaL No 02/sePLad/PGe, de 16 de aGosto de 2021

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a ProcUradoria GeraL do estado do ParÁ (PGe), 
no uso das suas atribuições legais, torNaM PÚBLica a rETificaÇÃo ao 
Edital n.o 01/SEPlad/PGE, de 06 de agosto de 2021, que regulamenta a 
realização do concurso público destinado ao provimento de vagas em car-
gos efetivos de nível médio e superior, e à formação de cadastro de reserva 
da PGE, conforme a seguir:
1) No item anexo i - conteúdo Programático:
1.1) Conhecimentos Específicos do Cargo 05: Técnico de Procuradoria - 
Biblioteconomia:
eXcLUir: aBNT/NBr 6023/2002.
iNLcUir: aBNT/NBr 6023/2018.
1.2) Conhecimentos Específicos do Cargo 06: Técnico de Procuradoria - 
ciências contábeis:
eXcLUir: Portaria interministerial 127/2008 e alterações.
iNLcUir: Portaria interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 693215

Portaria Nº 237, de 16 de aGosto de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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 Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 1794, de 16/08/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 237, de 16 de aGosto de 2021

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
SEGUP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 163.947,25 163.947,25

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEaP
 0101 0,00 0,00 0,00 163.947,25 163.947,25

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SETUr
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 13.799.342,16 13.799.342,16

contrato Global
 0101 0,00 0,00 0,00 13.799.342,16 13.799.342,16

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 19.740.856,11 19.740.856,11

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 7.243.721,19 7.243.721,19
 0106 0,00 0,00 0,00 320.486,12 320.486,12
 0130 0,00 0,00 0,00 12.176.648,80 12.176.648,80

SETraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 2.263.440,10 2.263.440,10

obras e instalações
 0124 0,00 0,00 0,00 2.263.440,10 2.263.440,10

PolÍTica Social
fund. Santa casa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 238.762,27 238.762,27

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) Polícia civil
 0101 0,00 0,00 0,00 238.762,27 238.762,27

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

SEcUlT
investimentos 0,00 0,00 0,00 301.508,71 301.508,71

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 301.508,71 301.508,71

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2021
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 238.762,27 238.762,27

fund. Santa casa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
Polícia civil

 0101 0,00 0,00 0,00 238.762,27 238.762,27
cultura 0,00 0,00 0,00 2.801.508,71 2.801.508,71

fcP

 0101 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
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SEcUlT
 0101 0,00 0,00 0,00 1.201.508,71 1.201.508,71

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 19.740.856,11 19.740.856,11

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 7.243.721,19 7.243.721,19
 0106 0,00 0,00 0,00 320.486,12 320.486,12
 0130 0,00 0,00 0,00 12.176.648,80 12.176.648,80

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 0,00 0,00 13.799.342,16 13.799.342,16

SETUr
 0101 0,00 0,00 0,00 13.799.342,16 13.799.342,16

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 2.263.440,10 2.263.440,10

SETraN
 0124 0,00 0,00 0,00 2.263.440,10 2.263.440,10

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 163.947,25 163.947,25
SEGUP

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEaP
 0101 0,00 0,00 0,00 163.947,25 163.947,25

FoNte
2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 24.247.281,58 24.247.281,58

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 0,00 0,00 320.486,12 320.486,12

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 2.263.440,10 2.263.440,10
0130 - oPEracoES dE 

crEdiTo iNTErNaS                               0,00 0,00 0,00 12.176.648,80 12.176.648,80

ToTal 0,00 0,00 0,00 39.007.856,60 39.007.856,60

Portaria Nº 238, de 16/08/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 2.420.140,10 (dois Milhões, Quatrocentos e Vinte Mil, cento 
e Quarenta reais e dez centavos), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) 
da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, 
§ 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781214998317 - SEEl 0145 335041 156.700,00
291012678214867505 - SETraN 0124 444042 2.263.440,10

ToTal 2.420.140,10

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781214998317 - SEEl 0145 339032 156.700,00
291012678214867505 - SETraN 0124 449051 2.263.440,10

ToTal 2.420.140,10

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

Portaria Nº 239, de 16 de aGosto de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 100.000,00 (cem Mil reais), a quota do 
primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.

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

aNeXo a Portaria Nº 239, de 16 de aGosto de 2021

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
SEaP

investimentos 0,00 0,00 27.397,00 72.603,00 100.000,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0162 0,00 0,00 27.397,00 72.603,00 100.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2021
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Segurança Pública 0,00 0,00 27.397,00 72.603,00 100.000,00
SEaP

 0162 0,00 0,00 27.397,00 72.603,00 100.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0162 - recursos Provenientes 

do labor Prisional 0,00 0,00 27.397,00 72.603,00 100.000,00

ToTal 0,00 0,00 27.397,00 72.603,00 100.000,00

Protocolo: 693214

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

coNtrato
.

contrato: 032/2021/ioe.
PaE: 2021663646
Exercício: 2021.
objeto: Prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preven-
tiva e corretiva.
Valor: r$2.596,02(dois mil quinhentos e noventa e seis reais e dois centavos).
data de assinatura: 16/08/2021.
Vigência: 16/08/2021 a 25.03.2022.
origem: Pregão Eletrônico SrP Nº. 010/2020-dGl/SEPlad.
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 339039
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338c
contratado: EXaTa coNSTrUTora lTda (cNPJ nº. 21.027.140/0001-23)
Endereço: avenida Marquês de Herval, nº 910, bairro Pedreira, cEP 
66.085-313 – Belém/Pa.
E-mail: exataconstrutora17@gmail.com
Telefone: (91) 99242-3042
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra

Protocolo: 692939

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato Nº: 016/2021
Processo: 2021/844339
cHaMada PÚBlica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP .
data de assinatura:06/08/2021
Vigência:06/08/2021 a 06/08/2022
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado:r$ 60.000,00
contratada: J f f MaNSoUr( cliNica iSa-iMaGENS E diaGNÓSTicoS).
cNPJ:00.668.674/0001-69
Endereço: av. antonio Maia - nº.1581: MaraBá/Pa, cEP:68.500-005 ,
Bairro: Velha Marabá
foNE:(94) 9106-0222
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
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coNtrato Nº: 017/2021
Processo: 2021/800226
cHaMada PÚBlica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP
data de assinatura:06/08/2021
Vigência:06/08/2021 a 06/08/2022
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: laBoraTÓrio cENTral dE alTaMira( carloS NaUBEr da 
SilVa NUNES).
cNPJ N:04.865.490/0001-40,
Endereço: av. Presidente Tancredo de almeida Neves nº.239, Bairro:cen-
tro,Município: alTaMira/Pa, cEP:68.372-590
foNE:(93)3515-2327
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.
---------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 692639

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 496 de 16 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 o art. 85 a 87 de lei nº 5.810/94; ordem 
de Serviço nº 001/2018-iGEPrEV/Pa e Portaria 136/2020, de 09/06/2020, 
republicada no doE nº 34.589, de 20/05/2021;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 78162 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico (PaE) n° 2021/740393.
rESolVE:
i- forMaliZar a concessão à servidora Verena de carvalho Silva ramos, 
matrícula n° 5948867/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, 
de 07 (sete) dias de afastamento por Motivo de doença em Pessoa da fa-
mília, no período de 03/06/2021 a 09/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 692927
Portaria Nº 495 de 16 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 o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; ordem 
de Serviço nº 001/2018-iGEPrEV/Pa e Portaria 088/2021, de 09/06/2020, 
publicada no doE nº 34.618, de 22/06/2021;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 77859 e os Processos adminis-
trativos Eletrônicos n° 2021/751138 e n° 2021/850988.
rESolVE:
i- forMaliZar a concessão à servidora Tenili ramos Palhares Meira, ma-
trícula n° 54193922/1, ocupante do cargo de Procurador, de 90 (noventa) 
dias de afastamento para Tratamento de Saúde, no período de 06/07/2021 
a 03/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 692929

.

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 506/2021, de 13/08/2021.
onde se lê: matrícula nº 5948304/1
Leia-se: matrícula n° 5947025/2
(Publicada com incorreção no doe nº 34.671, de 16/08/2021).

Protocolo: 692917

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 507 de 16 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 2021/866957 (PaE), de 10/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor carlos Wanderson Silva de Souza, matrícu-
la nº 4219593/1, a viajar ao município de São Paulo/SP, no período de 
23/08/2021 a 26/08/2021, fim de participar de reunião e treinamento na 
XP investimentos.

ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 693035
Portaria Nº 508 de 16 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 2021/866956 (PaE), de 10/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Henrique Pereira Mascarenhas, matrícula nº 
5948304/1, ocupante do cargo de analista de investimentos, a viajar ao 
município de São Paulo/SP, no período de 23/08/2021 a 26/08/2021, a fim 
de participar de reunião e treinamento na XP investimentos.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 693042

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 083/2021
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 2020/929374 2017/51493-8 HENri MariE aNdrE PEYrErol
2 2020/929442 2017/51525-0 Maria dE loUrdES da SilVa doS SaNToS E oUTroS
3 2020/222362 2019/54450-0 Maria fraNciSca dE SoUSa
4 2020/829439 2019/52064-7 Maria JoSE fariaS da SilVa
5 2020/30938 2019/50450-5 Maria frEiTaS dE oliVEira
6 2020/916114 2019/53412-0 Maria dE JESUS da cUNHa SoUZa
7 2020/684419 2019/50621-6 BEaTriZ aZEVEdo doS SaNToS
8 2020/684419 2019/54315-4 ENEida caNEdo GUiMaraES doS SaNToS
9 2020/684419 2019/54387-9 SoNia Maria loPES daMaScENo
10 2020/684419 2019/54819-1 alBaNiSE GoMES PrUdENcio
11 2020/684299 2019/53537-1 Edir NEVES dE araUJo
12 2020/684207 2019/54262-8 cYro dYlaN dE JESUS MElo
13 2020/684207 2019/54412-4 Maria ErEciNa dE criSTo dUarTE
14 2020/684528 2019/53458-3 JoSE dE alMEida rEGo
15 2020/684528 2019/53767-2 EdUardo carNEiro da SilVa
16 2020/684528 2019/54245-7 EloY NaHUM doS SaNToS
17 2019/522686 2015/50547-0 Maria dE faTiMa daS NEVES PiNTo
18 2020/743081 2019/52148-0 rENaTo QUEiroZ loPES
19 2020/742242 2015/50821-0 TErESa MarTiNS da coSTa
20 2020/742242 2019/54202-7 oNEidE do ESPiriTo SaNTo riBEiro
21 2020/742242 2019/54393-7 Maria MadalENa coSTa
22 2020/742242 2019/54799-3 JoSE fUrTado EScorcio
23 2020/742242 2019/54874-8 roSaNGEla NUNES doS SaNToS
24 2020/684197 2019/54301-9 riTa MarcEliNo da SilVa coSTa
25 2020/684165 2019/54608-3 WElliNGToN MaTHEUS SoUSa carloS
26 2020/971711 2017/51339-0 EliZaBETE NaSciMENTo da roSa
27 2020/122055 2008/53241-8 lUciaNa carValHo lacErda E oUTroS
28 2020/122055 2008/53241-8 fraNciNalVa GoMES doS SaNToS E oUTroS
29 2020/122055 2008/53353-4 Maria dE NaZarÉ cHaar cHaVES
30 2020/971668 2017/51671-8 HaidEE PiaNi dE caSTro
31 2020/941347 2019/54560-4 EMMaNUEl coSTa PErEira filHo
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32 2020/829126 2017/51501-2 irlaNda faVacHo Garcia
33 2020/742394 2019/54118-1 BENdiTa GlacY rodriGUES Maia
34 2020/930154 2011/50506-0 fraNciSco araUJo doS SaNToS
35 2020/847277 2017/51151-0 Maria Maia BaNdEira
36 2020/930484 2019/53401-8 HoNoraTo doS SaNToS GoMES
37 2020/674299 2019/54565-9 flaVia daNiEllE cUNHa dE aSSUNcao E oUTroS
38 2020/730296 2008/53365-8 iSaBEl da coSTa SoUZa E oUTroS
39 2020/730296 2009/52350-3 Maria daMaScENo alMEida E oUTroS
40 2020/730296 2019/51864-5 NEdi dE SoUSa oliVEira carValHo
41 2020/730296 2019/52006-8 doMiNGoS PErEira dE aViZ
42 2020/730296 2019/53452-8 MaNoEl MESSiaS PErEira
43 2020/684571 2019/51983-0 Maria dE BarroS oliVEira
44 2020/27047 2019/50051-5 doMiNGoS coSTa
45 2020/27047 2019/50446-9 aNToNio BarJoNa NEGraofilHo
46 2020/27047 2019/50896-9 JaMil aYaN SilVa
47 2020/941245 2017/51660-5 Maria EMiliaNa NUNES liMa
48 2020/941245 2017/51161-2 raiMUNda doS SaNToS MoraES
49 2020/941135 2017/51548-6 Maria NaTaNiaS PErEira BarroS
50 2020/6842290 2019/54651-6 EdSoN coSTa da SilVa

Belém, 16 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: 692722
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 084/2021
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° ProTocolo 
iGEPrEV

ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2020/715493 2019/54659-3 MiGUEl BorGES dE VilHENa
2 2020/64949 2019/53620-6 Maria aNTUNES dE MElo
3 2020/64949 2019/53646-5 TElMa lUcia SilVa da lUZ
4 2020/64949 2019/53740-2 Maria flaVia NaSciMENTo aNdradE
5 2020/64949 2019/53943-0 alda dE NaZarE fariaS dE SoUZa
6 2020/941203 2017/51521-6 lorENa lEal raiol
7 2020/941292 2017/51144-1 Maria HElENa fariaS da lUZ
8 2019/595323 2009/52287-2 liNdENBErG liMa ESTEVES
9 2019/595323 2009/52287-2 liNdENBErG liMa ESTEVES
10 2019/595323 2010/52163-0 lUiZ GUilHErME fErrEira da SilVa
11 2019/595323 2010/52586-7 aNToNia alicE dE araUJo cordEiro E oUTroS
12 2018/465143 2008/52818-1 roSElY do Socorro aMaNaJaS fErrEira
13 2020/999393 2008/50792-0 SoNia Maria da Graca TEiXEira SilVa
14 2020/999290 2019/53478-7 doralicE alVES dE MaToS
15 2020/1020888 2017/52215-3 oScar dE liMa BaHia
16 2020/1075931 2019/52202-0 Maria BalBiNa SoUSa lEiTE
17 2020/1075827 2019/52482-0 Maria dE SoUSa PErEira rodriGUES
18 2020/1075146 2019/54873-7 SElMa SoUZa da SilVa
19 2020/1075499 2017/51559-9 Mario BarBoSa da lUZ
20 2020/1075443 2018/50848-6 Maria MadalENaPaiXao dE MEdEiroS
21 2020/1075415 2018/50944-5 dEUZariNa da coNcEicao doS SaNToS BarBoSa
22 2020/1075259 2019/54507-0 SaMUEl fariaS GoNZaGa E oUTroS
23 2020/1075496 2017/51674-0 HilariNa NaSciMENTo MarTiNS
24 2020/1075536 2017/52548-0 MarTa oliVEira do NaSciMENTo MoNTEiro
25 2020/1075313 2019/54481-6 SilVio PErEira doS SaNToS
26 2020/1077030 2018/50794-9 NEUracY SaraiVa dE MoUra
27 2020/1075186 2017/51606-0 VicTor MaNoEl MoNTEiro loPES E oUTroS
28 2020/1075643 2017/51556-6 Maria iVoNE GoMES PiMENTEl

29 2020/1075683 2017/51118-0 ailToN SiQUEira
30 2020/1075684 2019/54598-7 UdilEia MEdEiroS doS SaNToS
31 2020/1075349 2013/52802-3 Maria ValdETE PiNHEiro dE araUJo
32 2020/20413 2019/50583-6 dEUZiMar da SilVa SoUZa PiNTo
33 2020/20413 2019/50774-0 fraNciSca Maria da SilVa coSTa
34 2020/20413 2019/50886-7 aNa cElia liMa SiQUEira
35 2020/227477 2019/51895-1 clEia dE liMa SilVa ZEfEriNo
36 2020/1020993 2019/51606-0 JoaNa loUrdES cUNHa fUrTado
37 2020/1074975 2010/50242-0 criSTiaNo NoroNHa doS SaNToS
38 2020/1075782 2009/51054-5 JoSE aUGUSTo liMa dE SoUSaB
39 2020/1075266 2019/50145-0 ToBiaS corrEa MorEira
40 2020/1075310 2019/52619-9 JorGilENE diaS da SilVa
41 2020/1075172 2019/52463-7 Maria dE faTiMa ZaMiTH BraGa
42 2020/1075199 2019/52035-2 aNToNia Nilda alENcar
43 2020/1075717 2019/52058-9 Maria dorilEa liMa MalaQUiaS
44 2020/1075650 2013/50713-6 rUidalia MElo loBaTo
45 2020/1075562 2019/52366-7 Maria dE faTiMaMoNTEiro SaNToS
46 2020/1076026 2019/52187-6 Maria do carMo GoUVEa doS aNJoS
47 2020/1075739 2017/51488-0 raiMUNda HElda fEliPE do NaSciMENTo E oUTroS
48 2020/785524 2019/54260-6 aNGEla Maria doS SaNToS loBaTo
49 2020/998875 2017/52286-7 JoSE riBaMar GoNcalVES MariNHo
50 2020/1075818 2019/53420-0 Maria daS GracaS liSBoa SaraiVa

Belém, 16 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: 693160

Portaria Nº 509 de 16 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 2021/878689 (PaE), de 12/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar 
para Brasília/DF, no dia 18/08/2021, a fim de participar da reunião na 
Subsecretaria do regime de Previdência complementar para tratar sobre a 
Previdência complementar. 
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, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 511 de 16 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 2021/878797 (PaE), de 12/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora camila Busarello, matrícula nº 55587635/2, 
ocupante do cargo de Procuradora/diretora de Previdência, a viajar para 
Brasília/DF, no dia 18/08/2021, a fim de participar da reunião na Sub-
secretaria do regime de Previdência complementar para tratar sobre a 
Previdência complementar. 
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, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 513 de 16 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 2021/865665 (PaE), de 09/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alexandre José de oliveira fernandes, matrí-
cula nº 4219593/1, a viajar ao município do Grupo a/Pa, no período de 
23/08/2021 a 03/09/2021, a fim de supervisionar o atendimento aos be-
neficiários deste Instituto, no Caminhão – Unidade Móvel IGEPREV. 
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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, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 514 de 16 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 2021/873355 (PaE), de 11/08/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Haim Bernard Soares rossy 
rodrigues, matrícula nº 5960057/1, ocupante do cargo em comissão de 
Gerente, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 12/08/2021, a 
fim de realizar visita técnica na sede do IGEPREV no referido município e 
para efetuar o recebimento do mobiliário, que será entregue 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, 16 de agosto de 2021.      
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 515 de 16 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 2021/876128 (PaE), de 11/08/2021.
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 12/08/2021, a fim de realizar 
visita técnica na sede do iGEPrEV no município e para supervisionar a 
montagem do mobiliário, que ocorrerá no local. 
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, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 516 de 16 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 2021/876149 (PaE), de 11/08/2021.
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 13/08/2021, a fim de realizar 
visita técnica na sede do iGEPrEV no município e para supervisionar a 
montagem do mobiliário, que ocorrerá no local. 
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, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 517 de 16 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos dos Processos nº 2021/877638 (PaE), 
que dispõem sobre gozo de licença Prêmio.
rESolVE:
i – forMaliZar a coNcESSÃo ao servidor cícero Marcos lopes do rosá-
rio, matrícula funcional n° 57191398/1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão Pública/Gerente, lotado no Gabinete da Presidência, de 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, no período de 16/08/2021 a 14/10/2021, 
correspondente ao triênio 2013/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 518 de 16 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.

coNSidEraNdo que “a Nova Previdência”, instaurada através da Emenda 
constitucional n° 103/2019, trouxe em seu bojo a obrigatoriedade da ins-
tituição do regime de Previdência complementar – rPc para aqueles Entes 
federativos que possuam o regime Próprio de Previdência Social – rPPS 
para seus servidores, no prazo máximo de 02 (dois) anos e, assim, limita-
rem os valores dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos pelo 
rPPS ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime Geral de 
Previdência Social – rGPS;
coNSidEraNdo que a aTricoN, por meio da Nota Técnica n° 001/2021, 
concluiu que não há no sistema jurídico nacional uma forma expressa para 
o Ente federado realizar a contratação das Entidades fechadas de Previ-
dência complementar – EfPc, visto que o objeto contratado não se en-
quadra na lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (lei de licitações), no 
entanto, possui relação de proximidade relativa à forma de contratação 
direta por inexigibilidade;
coNSidEraNdo que, de acordo com a lei complementar n° 111, de 28 de 
dezembro de 2016, juntamente com a alteração disposta na lei comple-
mentar n° 129, de 13 de janeiro 2020, o Estado do Pará poderá optar por 
se utilizar de Entidade fechada de Previdência complementar, de natureza 
pública ou privada já existente;
coNSidEraNdo que, cabe ao instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará prover os meios necessários para articular as gestões e providên-
cias pertinentes à implantação e ao funcionamento do regime de Previdên-
cia complementar de que trata essa lei;
coNSidEraNdo que o Tribunal de contas do Estado do Pará, por meio da 
resolução n° 19.1902, determina que a adesão aos planos de benefícios 
previdenciários de Entidades fechadas de Previdência complementar exige 
a realização de Processo Seletivo, por meio de chamamento público, com 
base na lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a qual é regulamentada em 
âmbito estadual pelo decreto nº 1.835/2017, sendo observados os Princí-
pios da Legalidade, Legitimidade, Moralidade, Impessoalidade, Eficiência, 
Economicidade, isonomia, Vinculação ao instrumento convocatório e seus 
correlatos, tendo em vistas que deverá privilegiar critérios de técnica e 
preço para a seleção da proposta mais eficaz para a gestão dos benefícios, 
dada a peculiaridade e relevância da atividade que a entidade irá prestar;
coNSidEraNdo, ainda, que o prazo para instituir o regime de Previdência 
Complementar será findado em 12 de novembro de 2021;
e coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/895766 (PaE), de 16/08/2021.
rESolVE:
i - iNSTiTUir a comissão de avaliação e análise de Propostas para o con-
vênio de adesão de Plano de Benefícios junto a Entidade fechada de Pre-
vidência complementar;
ii - dESiGNar os servidores a seguir relacionados para comporem a refe-
rida comissão, sob a presidência do primeiro:
– ana rita dopazo antônio Jose lourenço, matrícula nº 5760429/4; 
– camila Busarello, matrícula n° 55587635/2;
– Henrique Pereira Mascarenhas, matrícula n° 5948304/1;
– Milene cardoso ferreira, matrícula n° 57217411/1;
– Utan dias de lima, matrícula n° 54195654/1. 
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 693216

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria Nº 172 de 06 de agosto de 2021, publicada 
no doe Nº 34.663 de 09 de agosto de 2021, concessão de diárias a 
isabela ribeiro reis charro Quirino.
onde se lê: no período de 10 a 14/08/2021.
Leia-se: 10 a 13/08/2021.
origem: Belém
destino: Goianésia do Pará
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.

Protocolo: 692807

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 017/2021 - eGPa
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aGENciaMENTo dE ViaGENS Para 
forNEciMENTo dE PaSSaGENS aÉrEaS, NacioNaiS E iNTErNacio-
NaiS, rodoViáriaS E flUViaiS.
JUSTificaTiVa: reprogramação orçamentária do programa capacitasuas.
Valor: 45.820,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais).
data da assinatura: 16/08/2021.
PrEGÃo ElETEroNico SrP Nº 049/2020 - aTa rEGiSTro dE PrEÇo Nº 04/2020.
orçamento:
funcional Programática: 04.122.1297.8338
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fonte de recursos: 0307003171
Elemento de despesa: 339033
contratado: NorTE TUriSMo lTda
cNPJ: 05.570.254/0001-69
Endereço: Travessa Padre Prudêncio 43, campina, cEP: 66010-150;
cidade. Belém-Pa
contato: (91) 32228869/ 32244151/ 32249911
E-mail: financeiro.nortetur@gmail.com
ordenador: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl / diretora Geral - EGPa

Protocolo: 692816

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 566 de 12 de aGosto de 2021
rEMoVEr a pedido, o servidor WEdEr JoSE ViTor HolaNda, Motorista, 
id func nº 5085012/1, da cEcoMT de araguaia para a cEcoMT de carajás.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 568 de 12 de aGosto de 2021
rEMoVEr a pedido, o servidor cElSo caSTro GoMES, Professor ad-4, 
Identificação Funcional nº 489638/1, da CECOMT para a CECOMT de Gurupí.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 567 de 12 de aGosto de 2021
rEMoVEr a pedido, a servidora raiMUNda arTEMiS coSTa cHaVES fEr-
rEira, agente de Portaria, id func nº 5138434/1, da cEraT de Santarém 
para a célula de Gestão de recursos financeiros.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
Portaria Nº 1668 de 10 de aGosto de 2021
coNcEdEr 90 (noventa) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor daNiEl HiSSa Maia, auditor fiscal de receitas Estaduais, id func 
nº 5914750/1, lotado no Tribunal administrativo de recursos fazendários, 
no período de 09/06/2021 a 06/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 692701
Portaria N. 569, de 16 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
coNSidEraNdo a decisão tomada nos autos do processo judicial n. 
0867579-71.2019.8.14.0301;
coNSidEraNdo os termos ofício n. 001424/2021 PGE-GaB-PcTa, PaE n. 
2021/885977;
rESolVE:
i – SUSPENdEr a Sindicância administrativa instituída pela Portaria n. 
422/2020-GS/SEfa (Processo SiaT n. 002020730000869-3) até o até jul-
gamento final do processo judicial n. 0867579-71.2019.8.14.0301;
ii – dETErMiNar que a cofaZ, ou outra unidade desta SEEfa, se abste-
nha de fazer uso de todo material/documento/prova ou ato administrativo 
decorrente dos Processos administrativos n. 2019/399352 e 2019/462608 
(auditoria em caráter Especial), oriundos da auditoria Geral do Estado do 
Pará, tendo em vista a suspensão de seus efeitos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 692862
Portaria Nº 565 de 11 de aGosto de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos da manifestação da consultoria Jurídica - coN-
JUr nº. 413/2020 e nº 003/2021, constantes dos autos do Processo admi-
nistrativo disciplinar protocolado sob o nº  SiaT nº 342019730000067-8;
r E S o l V E:
i- coNValidar os atos praticados pela comissão processante instituída 
pela PorTaria Nº 275/2020 de 27/03/2020, publicada no d.o.E n. 34.165 
de 01/04/2020 e retificada mediante edição de errata publicada no D.O.E nº 
34.187 de 17/04/2020, visando à apuração de eventuais responsabilidades 
administrativas descritas no Processo nº 342019730000067-8, instaurada 
em desfavor do servidor r.H.o.d - if 5128544/1, ocupante do cargo fiscal 
de receitas Estaduais;
ii - rEdESiGNar os servidores dário SÉrGio diaS GoMES, auditor fis-
cal de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n. 5444900/2, MARI-
VoNE aMoriM VaZ, datilógrafo, if n. 5206847/1 e adMilSoN da SilVa 
ELLERES, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n. 
5570166/1 para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos constantes 
do processo acima, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos 
que emergirem no curso dos trabalhos,  utilizando-se de todos os elemen-
tos de prova em direito admitidos, para garantir o esclarecimento dos fatos 
e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
iii- ESTaBElEcEr o prazo de sessenta (60) dias para a  conclusão dos 
trabalhos da referida comissão, admitida a prorrogação por igual período, 

sob motivação, de acordo com o disposto no artigo 208, da lei Estadual 
5.810 de 24/01/1994.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE  ESTado da faZENda
EM, 11 / 08 / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 692852
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 1456 de 15 de JULHo de 2021
o diretor de administração da Secretaria de Estado da fazenda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 451/2019 - GS, de 
13/02/2019, publicada no doE nº 33.805 de 15/02/2019.
considerando os termos da Parecer nº 437/2020 - PGE de 16/04/2020, no 
processo nº 2020/385938.
r E S o l V E:
aUToriZar, o pagamento do adicional de férias do servidor rEGiNaldo 
MElo carValHo, id func nº 5128773/1, fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na cEcoMT de Portos e aeroportos, referente aos períodos aquisiti-
vos de  11/05/2009 a 10/05/2010, 11/05/2010 a 10/05/2011, 11/05/2011 
a 10/05/2012, 11/05/2012 a 10/05/2013, 11/05/2013 a 10/05/2014, 
11/05/2014 a 10/05/2015, 11/05/2015 a 10/05/2016, 11/05/2016 a 
10/05/2017, 11/05/2017 a 10/05/2018, e 11/05/2018 a 10/05/2019.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1671 de 10 de aGosto de 2021
coNcEdEr 05 (cinco) dias de licença por Motivo de doença em Pes-
soa da família, à servidora alBa NaZarE PiNTo do carMo, id func nº 
5615658/1, Técnica de Gestão Pública, lotada na diretoria do Tesouro Es-
tadual, no período de 26/07/2021 a 30/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1672 de 10 de aGosto de 2021
• PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, a licença para Tratamento de Saú-
de, da servidora SilViNa Maria MarTiNS dE liMa, Técnico em Gestão 
Pública, id func nº 715573/1, lotada na célula de Gestão de apoio logísti-
co, no período de 14/07/2021 a 11/09/2021.
• ANIDIO MOUTINHO
• Diretor de Administração,em exercício
Portaria Nº 1673 de 10 de aGosto de 2021
coNcEdEr 90 (noventa) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora Maria riTa iMBiriBa TaVarES, assistente administrativo, id func 
nº 3251063/1, lotada na cEcoMT de itinga, no período de 12/07/2021 a 
09/10/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1676 de 10 de aGosto de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora roSaNa carValHo da SilVa PErEira, fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5128307/1, lotada na Julgadoria de Primeira instância, no perí-
odo de 21/06/2021 a 05/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 563 de 11 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
considerando a PorTaria Nº 591/2019 - GS, de 15/03/2019, publicada no 
doE nº 33.826 de 18/03/2019.
considerando o decreto nº 795/2020, de 29/05/2020, publicado no doE 
nº 34.240, de 01/06/2020, e ainda
considerando os termos do ofício n° 1762/2021 - ccG de 30/07/2021, no 
processo n° 2021/720649.
r E S o l V E:
cEdEr, o servidor aldEMir da coNcEiÇao airES oliVEira, id func nº 
3249433/1, Técnico, lotado na cEraT de capanema para a casa civil da 
Governadoria do Estado, pelo prazo de 04 (quatro) anos, pelo período de 
01/08/2021 a 31/07/2025, com ônus para o órgão cedente.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 692923
Portaria N.º 570, de 16 de aGosto de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 11/2021 JUlGadoria-a-
frE-SEfa, Processo PaE n.º 2021/883632, da presidente da comissão 
do Processo administrativo disciplinar constituída pormeio da Portaria n.º 
1.801/2018, publicada no d.o.E n.º 33.685 de 23/08/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações da co-
missão, até apresente data;
r E S o lVE:
i - coNValidar os atos praticados até a presente data pela comissão 
de Processo administrativo disciplinar, instaurado pela PorTaria Nº 
1.801/2018, de 01/08/2018, publicada no doE nº 33.685 de 23/08/2018;
ii – rEdESiGNar os trabalhos da comissão Processante, presidida pela 
servidora fláVia PaMPolHa PiNHEiro, auditora fiscal de receitas 
Estaduais, identificação funcional n.º 5858089/1, por 60 (sessenta) dias, a 
partir da data de publicação desta, de acordo com o caput do artigo 208, da 
lei Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão 
dos trabalhos apuratórios dos fatos relatados no processo administrativo 
disciplinar constituído pela PorTaria Nº 1.801/2018, publicada no d.o.E 
nº 33.685 de 23/08/2018.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 16/aGoSTo/2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 692898
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aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 027/2021.

a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço, conforme abaixo:
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vanta-
josa para a aquisição de Equipamentos de Videoconferência, áudio e vídeo, 
para realização de reunião remota, destinados a 33 salas e a gravação de 
vídeo aula para atender a Secretaria de Estado da fazenda, SEfa. atendi-
mento ao Projeto PE-Bid- 1.05.03 do âmbito do ProfiSco ii,
data da abertura: 30/08/2021 - 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/SEfa

Protocolo: 693004

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1715, 16 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 
de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021e, conside-
rando o processo nº 2021/883888-rESolVE:
coNcEdEr a servidora GUioMarlEa loPES BarBoSa, cargo agente fa-
zendário, Matricula nº 3251500/1, portadora do cPf nº 268.761.672-91, 
Suprimento de fundos no
valor total de r$ 1.550,00 (Mil Quinhentos e cinquenta reais), o qual de-
verá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.400,00 (Mil e Quatrocentos reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroSPESSoa JUrÍdica: 150,00 
(cento e cinquenta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-alTa-
Mira, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de aGoSTo do exercício corrente,
e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 692913
Portaria Nº 1714, 16 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2021/877752-rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNcEMárcia fErrEira carValHo, cargo 
assistente administrativo, Matricula nº 32495571, portadora do cPf nº 
255.973.882-15, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária 33.90.30 - MaTErial 
dE coNSUMo: 4.000,00 (Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-ca-
raJáS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 692859

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor  de administração, em exercício
Portaria Nº1690 de 11 de agosto de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor aNToNio JoSE TaVarES HENriQUES, nº 0004639601, fiS-
cal -c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, com o objetivo de participar da operação de fiscalização con-
junta a PRF/SEFA e outros órgão de fiscalização, no período de 11.08.2021 
à 12.08.2021, no trecho Belém - Santa Maria do Pará - Belém.
Portaria Nº 1693 de 11 de agosto de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor PaUlo SErGio EPifaNio dE SoUZa, nº 0070066502, aUdi-
Tor -c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de participar da operação conjunta Prf/SEfa e demais 
órgãos de fiscalização, no período de 11.08.2021 a 12.08.2021, no trecho 
Belém/Santa Maria do Pará/Belém.

Portaria Nº 1694 de 11 de agosto de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor fErNaNdo MaToS NUNES, nº 0004897601, fiScal -c, co-
ordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de participar da operação conjunta SEfa/Prf e demais órgãos de 
fiscalização, no período de 11.08.2021 à 12.08.2021, no trecho Belém - 
Santa Maria do Pará - Belém.
Portaria Nº 1662 de 09 de agosto de 2021  autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, 
aUdiTor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo, objetivo de participar da operação conjunta cEcoMT BE-
lÉM/cEraT rEdENÇÃo, no período de 18.08.2021 à  20.08.2021, no tre-
cho Belém - Marabá - redenção - Belém.
Portaria Nº 1663 de 09 de agosto de 2021 autorizar 15 e 1/2  diá-
rias ao servidor JoSE afoNSo dUarTE PiNTo, nº 0324672801, TEcNico 
i, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de dar apoio ao trabalho itinerante no SPPJ da cEraT rEdENÇÃo, 
no período de 21.08.2021 à 05.09.2021, no trecho conceição do araguaia 
- redenção - conceição do araguaia.
Portaria Nº  1700 de 12 de agosto de 2021 autorizar 10 e 1/2  di-
árias ao servidor MarcElo diaS fErNaNdES, nº 0602715001, fiScal-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização itinerante na UECOMT 
SÃo JoSE, no período de 16.08.2021 à  26.08.2021, no trecho conceição 
do araguaia - Jose do Pontão - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1701 de 12 de agosto de 2021 autorizar 11 e 1/2  diá-
rias ao servidor carloS alBErTo GUTZ MillaK JUNior, nº 0591474201, 
fiScal-a,coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ARAGUAIA, objetivo de desempenhar atividades de fiscalização itinerante 
na UEcoMT MaNdi, no período de 20.08.2021 à 31.08.2021, no trecho 
conceição do araguaia - Mandi - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1699 de 12 de agosto de 2021 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor JoSE SoSTENES dE oliVEira fErrEira, nº 0570363801, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE 
caraJáS, objetivo de conduzir o coordenador da cEcoMT BElÉM a cEraT 
rEdENÇÃo, no período de 19.08.2021 à 20.08.2021, no trecho Marabá - 
redenção - Marabá.
Portaria Nº 1712 de 13 de agosto de 2021  autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor caio aUGUSTo GiBErToNi GoMES, nº 0591474501, 
aUdiTor-a, na coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE Micro 
E PEQ.EMPrESaS, objetivo de realizar promoção das ações de autorregula-
rização do simples e dar apoio técnico à cEraT, no período de 18.08.2021 
à  21.08.2021, no trecho Belém - Santarém - Belém.

Protocolo: 692673

oUtras MatÉrias
.

dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676,  de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COOPERATIVA 
MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado,
cNPJ: 19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº: 322, de 29/12/2021, do Ministério de 
agricultura, Pecuária e abastecimento/  Secretaria  de aquicultura e Pesca 
, na forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de 
agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo lacrE coTa caPiTaNia SEaP
1 roMUaldo alVES loPES 15.242.682-5 TUBarÃo do Mar 4245 70.722 21029684-4 Pa0000639-8
2 roMUaldo alVES loPES 15.242.682-5 TUBarÃo Viii 4264 74.651 21027262-7 Pa0004844-8

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No § 2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 692676
dFi - ato  de credeNciaMeNto - siNdiPaM
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINDIPAM-PA/AP – Sindicato 
dos Pequenos e Médios armadores de Pesca dos Estados do Pará e amapá, 
cNPJ: 10.932.373/0001-54 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº:322, de 29/12/2020 do Ministério da 
agricultura,  Pecuária  e abastecimento, na forma do disposto no inciso 
Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da 
instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo lacrE coTa caPiTaNia SEaP
1 GilSoN MarTiNS GoMES 15.402.782-0 MilaGrES 4221 44.791 161005698-1 Pa0001157-5
2 GilSoN MarTiNS GoMES 15.402.782-0 MilaGrES i 4204 62.864 21100074-4 Pa0016835-5
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NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No §  2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 692643
dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676,  de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COOPERATIVA 
MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado,
cNPJ: 19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº: 322, de 29/12/2020, do Ministério de 
agricultura, Pecuária e abastecimento/ Secretaria de aquicultura e Pesca 
, na forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de 
agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo lacrE coTa caPiTaNia SEaP

1 MaUrÍcio daMaScE-
No laMaS 15.258.328-9 MaUrÍcio laMaS 0059 78.580 21031230-1 Pa0013398-

8

2 MaUrÍcio daMaScE-
No laMaS 15.258.328-9 Márcio laMaS 0028 70.722 21022725-7 Pa0012842-

1

3 MaUrÍcio daMaScE-
No laMaS 15.258.328-9 MaUro laMaS 4290 78.580 21028595-8 Pa0012841-

7

4 MaUrÍcio daMaScE-
No laMaS 15.258.328-9 laMaS XVi 0184 19.252 21031520-2 Pa0011426-

8

5 MaUrÍcio daMaScE-
No laMaS 15.258.328-9 laMaS XVii 4289 5.893 21031574-1 Pa0011860-

8

6 MaUrÍcio daMaScE-
No laMaS 15.258.328-9 lXXi 0156 27.110 21099571-8 Pa0013241-

6

7 MaUrÍcio daMaScE-
No laMaS 15.258.328-9 lXXii 0135 27.110 21100046-9 Pa0015769-

0

8 MaUrÍcio daMaScE-
No laMaS 15.258.328-9 NoSSa SENHora do 

PErPÉTUo Socorro 0024 27.110 21098435-0 Pa0009615-
7

9 MaUrÍcio daMaScE-
No laMaS 15.258.328-9 PEScada iii 4297 19.252 21099053-8 Pa0010142-

7

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No § 2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 692624
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101000915 de 16/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005251/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: antonio Maria carvalho de oliveira – cPf: 281.983.012-91
Marca: fiaT arGo S-dESiGN, 4 PTS flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000917 de 16/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005458/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: antonio Jardina de oliveira – cPf: 564.224.662-34
Marca: VW/Gol 1.6 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000919 de 16/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005316/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: Messias do Nascimento lima – cPf: 260.332.322-91
Marca: VolKSWaGEN VirTUS 1.6 MSi aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000921 de 16/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005253/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: João Edivan costa duarte – cPf: 680.651.402-20
Marca: fiaT croNoS driVE 1.3, flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000923 de 16/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005429/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: Jorge Pereira Monteiro – cPf: 127.767.182-68
Marca: NiSSaN/KicKS adVaNcE cVT 1.6 ToTal flEX Tipo: Pas/automóvel

Portaria n.º202101000913 de 16/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005371/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: ramiro afonso freire Silva – cPf: 283.091.972-68
Marca: ToYoTa/corolla alTiS18HV HYBrid PrEMiUN aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004397, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005376/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Silvio Bruno failace Guedes ferreira – cPf: 650.422.802-78
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Wr-V EX cVT/Pas/automovel/93HGH8840MK209832
Portaria n.º202104004399, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005456/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: andre luis Picanco Silva – cPf: 690.125.802-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U8lT045954
Portaria n.º202104004401, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005459/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: Valdineia frança Vieira – cPf: 448.826.612-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB156463
Portaria n.º202104004403, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005489/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Kleber lucena da Silva – cPf: 488.489.992-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3366618
Portaria n.º202104004405, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005439/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: charles albert da Silva Brandão – cPf: 012.766.432-76
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla aPrEMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3BE3M4012873
Portaria n.º202104004407, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005465/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Goncalves Pinheiro – cPf: 430.117.642-04
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z4Ka500837
Portaria n.º202104004409, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005463/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: Gerson Juracy dos Santos – cPf: 140.545.232-34
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dNU154538
Portaria n.º202104004411, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005254/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco ferreira Pereira – cPf: 210.784.752-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3403991
Portaria n.º202104004413, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005344/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: deivid roberto Guimarães ribeiro – cPf: 635.723.702-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404176
Portaria n.º202104004415, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730004803/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 augusto Barbosa Villacorta – cPf: 292.574.092-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0fB102864
Portaria n.º202104004417, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005494/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: ferdinando Ubiratan da Silva Pereira – cPf: 440.074.002-10
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z5Ka501351
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Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004395, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 0020217300054617/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogacao 
decorrente de transferencia de propriedade em veículo beneficiado pela 
isençao de ipva, placa qex9j33.
interessado: francisco freire de lima – cPf: 236.841.512-20
Marca/Tipo/chassi
HoNda/fiT dX MT/Pas/automovel/93HGK5720JZ116983
Portaria n.º202104004396, de 16/08/2021 - 
Proc n.º 0020217300054250/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qds0f04
interessado: Joaquim dos anjos oliveira – cPf: 186.469.562-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69G0GG273784

Protocolo: 692826
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de 

recUrsos FaZeNdÁrios- tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 23/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18946, aiNf nº 
182020510000163-1, contribuinte iTaiTUBa iNdUSTria dE ciMENToS 
do Para Sa, insc. Estadual nº. 15232930-7, advogada: criSSia da Sil-
Va MiraNda, oaB/Pa-29931.
Em 23/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18845, aiNf nº 
012015510007304-9, contribuinte Mario adriaNo SilVa dE caNSaN-
ÇÃo PErEira, cPf nº. 8157928249, advogada: Maria do PErPETUo So-
corro da SilVa PErEira, oaB/Pa-10179.
Em 23/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18898, aiNf nº 
192019510000186-3, contribuinte adriaNa carla MaGNo BarBoSa, 
cPf nº. 58488057253.
Em 23/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18671, aiNf nº 
092019510000225-5, contribuinte HNK Br loGÍSTica E diSTriBUiÇÃo 
lTda., insc. Estadual nº. 15465204-0, advogada: EdiSSaNdra PErEira 
alVES, oaB/Pa-19264.
Em 23/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18667, aiNf 
nº 172019510000177-7, contribuinte BodiM coM. dE BicicloS lTda, 
cNPJ nº. 69.557.817/0001-61, advogado: aNTÔNio EdiValdo SaNToS 
aGUiar, oaB/Ma-5455.
Em 23/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18841, ProcES-
So n. 272021730000374-6/aiNf n. 012016510006954-5, contribuinte rE-
GiNa Maria MENdES MElo, cPf nº. 109.501.762-49, advogado: MilToN 
JoSÉ dE aNdradE loBo, oaB/Pa-6263.
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N.7975 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18765 – VolUNTário (ProcESSo/aiNf N. 372019510000084-9).
acÓrdÃo N.7974 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18764 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 372019510000062-8).
acÓrdÃo N.7973 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18763 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 372018510000958-0).
acÓrdÃo N.7972 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18762 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 372018510000957-1).
acÓrdÃo N.7971 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18701 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 812019510000650-4).
acÓrdÃo N.7970 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18698 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 372019510000537-9).
acÓrdÃo N.7969 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18696 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 372018510001080-4).
acÓrdÃo N.7968 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18689 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 262019510001780-0).
acÓrdÃo N.7967 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18674 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 372019510000242-6).
acÓrdÃo N.7966 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18672 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 352019510008764-5).
acÓrdÃo N.7965 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18670 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 352019510001129-0).
acÓrdÃo N.7964 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18668 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 322019510000663-6).
acÓrdÃo N.7963 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18666 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 322019510000221-5).
acÓrdÃo N.7962 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18664 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 262019510001781-8).
acÓrdÃo N.7961 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18662 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 352018510005826-5).
acÓrdÃo N.7959 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18658 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 262018510001581-8).
coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. 
difErENcial dE alÍQUoTa. SiTUaÇÃo fiScal dE aTiVo NÃo rEGUlar. 
ProcEdÊNcia do aiNf. 1. Não se considera abusiva a multa, aplicada 
em razão de infração tributária, desde que prevista em lei e derivada de 
atividade administrativa plenamente vinculada. 2. Estando o contribuinte 
em situação de ativo não regular, o momento do pagamento do tributo é 
o da entrada no território paraense. 3. deixar de recolher o icMS, relativo 
ao diferencial de alíquota, incidente nas aquisições, em operação interes-
tadual, de bens destinados ao uso/consumo ou à integração ao ativo per-
manente do estabelecimento, com vencimento antecipado para o momento 
de ingresso dos mesmos em território paraense, constitui infração à legis-
lação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades da lei. 4. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. Votos contrários: 
conselheiros Nelson Paulo Simões Nasser e Bernardo de Paula lobo, pelo 
conhecimento e provimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
28/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 28/07/2021.
acÓrdÃo N.7958 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18540 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 122018510000015-5). coNSElHEiro rElaTor: BErNar-
do dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. forNEciMENTo iNcorrETo daS 
iNforMaÇÕES EcoNoMico fiScaiS EM diEf. rEViSÃo dE ofÍcio NÃo 

adMiTida. 1. Não se deve admitir revisão de ofício proposta pelo relator 
quando a matéria não é de competência deste Tribunal administrativo. 2. 
a redução da multa determinada por alteração de lei, como promovida 
pelo próprio credor, não está condicionada a decisão em processo admi-
nistrativo tributário. 3. reduzida a multa punitiva por alteração legislativa, 
compete à própria secretaria de fazenda a redução pretendida nos proces-
sos administrativos ainda não definitivamente julgados. Revisão de ofício 
afastada por voto de qualidade. Votos contrários: conselheiros Bernardo 
de Paula lobo e alberto Vilhena Júnior. 4. omitir informações econômicas 
e fiscais exigidas pela legislação tributária vigente constitui-se em infra-
ção a legislação tributária e sujeita contribuinte as penalidades legalmente 
previstas. 5. com o advento da lei n. 8.877/2019, deve ser reconhecida 
sua retroatividade benéfica, com base do artigo 106, II, “c”, do CTN, uma 
vez que aquele instituto apresentou uma redução no patamar da multa a 
ser aplicada e não há coisa julgada no caso específico 6. Recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
19/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 21/07/2021.
acÓrdÃo N.7957 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18139 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 662017510000017-2). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMoES NaSSEr. EMENTa: icMS. Erro dE faTo. iMProcEdÊNcia 
do laNÇaMENTo. 1. deve ser julgado improcedente o auto de infração e 
Notificação Fiscal - AINF que descreve situação fática não demonstrada nos 
autos. 2. recurso conhecido e improvido, entretanto, em revisão de ofício 
reconhecida a improcedência da autuação. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 07/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 21/07/2021.
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
acÓrdÃo N.7964 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 16328 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 122015510000034-0). coNSElHEiro rElaTor: BrUNo TorrES 
dE SoUZa. EMENTa: icMS. MErcadoria dESacoMPaNHada dE docU-
MENTo fiScal HáBil. ocorrÊNcia. PENalidadE. 1. deve ser reformada 
a decisão de primeira instância que julgou improcedente o aiNf por erro 
de descrição, quando na realidade a descrição correspondente aos fatos 
se amolda perfeitamente à penalidade descrita. 2. recurso conhecido e 
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 27/07/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 27/07/2021.
acÓrdÃo N.7963 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17514 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 372016510001048-6). coNSElHEiro rElaTor: BrUNo 
TorrES dE SoUZa. EMENTa: icMS. aNTEciPado Na ENTrada. aTiVo 
NÃo rEGUlar. 1. cabe ao contribuinte manter junto à Secretaria da fa-
zenda a sua regularidade fiscal. 2. Deixar de recolher o ICMS antecipado 
na entrada, no momento da entrada da mercadoria em território paraense, 
em virtude da situação fiscal de ativo não regular, configura infração à le-
gislação tributária estadual e sujeita o infrator à multa fiscal, independente 
do recolhimento do imposto devido. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 27/07/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 27/07/2021.
acÓrdÃo N.7962 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 18306 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 012017510000273-1). coNSElHEiro rElaTor: BrUNo 
TorrES dE SoUZa. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. 1. É in-
devida nova cobrança de icMS antecipado na entrada quando comprovado 
que já houve o pagamento total devido através do Termo de apreensão e 
depósito - Tad. 2. recurso conhecido e provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUl-
Gado Na SESSÃo do dia: 27/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 27/07/2021.
acÓrdÃo N.7961 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 18290 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 012019510000492-5). coNSElHEiro rElaTor: dio GoN-
ÇalVES carNEiro. EMENTa: icMS. NUlidadE do aUTo dE iNfraÇÃo. 
ViolaÇÃo ao arT. 17, da iN Nº 24/2010. iMProcEdÊNcia. 1. as hipóte-
ses trazidas pelo art. 17, da IN nº 24/2010, possuem caráter exemplifica-
tivo, portanto, não existe a figura do vício formal na autuação. 2. Recurso 
conhecido e improvido, para manter a decisão de primeira instância. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 22/07/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 27/07/2021.
acÓrdÃo N.7960 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 18292 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 012018510000974-1). coNSElHEiro rElaTor: dio GoN-
ÇalVES carNEiro. EMENTa: diEf. NUlidadE do aUTo dE iNfraÇÃo. 
PriNcÍPio da lEGalidadE. ViolaÇÃo ao arTiGo 17, da iN nº 24/2010. 
iMProcEdÊNcia. 1. o princípio da legalidade foi observado em todos os 
momentos da autuação, tanto em relação ao valor da autuação quanto em 
relação a capitulação legal, não havendo vício material. 2. as hipóteses 
trazidas pelo artigo 17, da IN nº 24/2010, possuem caráter exemplificati-
vo, portanto, não existe a figura do vício formal na autuação. 3. Recurso 
conhecido e improvido, para manter a decisão de primeira instância. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 22/07/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 27/07/2021.
acÓrdÃo N.7959 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17368 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 372016510001287-0). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN 
MoNTEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. MErcadoria dESacoMPaNHa-
da dE docUMENTo fiScal. ProcEdÊNcia. 1. o imposto sobre opera-
ções relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS - tem 
como fato gerador a saída de mercadoria do estabelecimento de contri-
buinte. 2. remeter, conduzir mercadoria desacompanhada de documento 
fiscal hábil constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte 
às penalidades legais, independentemente do imposto devido. 3. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 22/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 22/07/2021.
acÓrdÃo N.7958 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17984 - dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N.: 042016510010250-0). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN 
MoNTEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. 
iMProcEdÊNcia. 1. correta a decisão de Primeira instância que declara 
a improcedência do crédito tributário, quando não restar caracterizada a 
infração imputada ao sujeito passivo. 2. recurso conhecido e improvido. 
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dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 22/07/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 22/07/2021.
acÓrdÃo N.7957 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17982 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 042016510010251-9). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoN-
TEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. oMiSSÃo dE SaÍdaS. iMProcEdÊN-
cia. 1. correta a decisão singular que julga improcedente o aiNf, quando 
restar comprovado nos autos que a descrição da infração supostamente 
infringida não se coaduna com a capitulação da infringência e documentos 
constantes dos autos, o que cerceia o direito de defesa do contribuinte. 2. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 22/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 22/07/2021.
acÓrdÃo N.7956 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 18042 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 092017510001328-7). coNSElHEiro rElaTor: EMilio 
carloS ViEira dE BarroS. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. 
EMBarGo À aÇÃo fiScal. NoTificaÇÃo Válida do iNÍcio da aÇÃo 
fiScal. PrEliMiNar rEJEiTada. diliGÊNcia iNdEfErida. 1. a pena-
lidade aplicada no art. 78, inciso Xi, alínea c, item 2 da lei nº 5.530/89, 
está de acordo com a ocorrência e o enquadramento legal da infringência, 
descritos no auto de infração sob análise, e dentro dos limites da lei. 2. as 
notificações e intimações devem obedecer ao disposto no art. 14, incisos I, 
ii, e iii da lei n. 6.182/98. 3. deve ser indeferido o pedido de diligência, 
quando comprovada a correta notificação do Termo de Início de Fisca-
lização ao contribuinte. 4. Preliminar de nulidade do aiNf rejeitada por 
unanimidade, por restar claro e inquestionável que o auto de infração foi 
entregue no domicílio do contribuinte e assinado por preposto da empresa. 
5. Deixar de apresentar documentos e livros fiscais requisitados pela auto-
ridade fiscal, na forma da legislação tributária estadual, constitui embargo 
à ação fiscal, sujeitando o contribuinte às cominações legais. 6. Recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 22/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 22/07/2021.
acÓrdÃo N.7955 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17788 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 352013510007936-3). coNSElHEira rElaTora: Maria dE fá-
TiMa cHaMMa fariaS. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. aTiVo 
NÃo rEGUlar. iMProcEdÊNcia. 1. correta a decisão singular que afas-
tou a cobrança de antecipação especial por ativo não regular, em face de 
pagamento anterior à lavratura de Termo de apreensão e depósito e do 
Auto de Infração e Notificação Fiscal. 2. Recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 20/07/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 22/07/2021.
acÓrdÃo N.7954 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17962 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 352019510001602-0). coNSElHEira rElaTora: Maria 
dE fáTiMa cHaMMa fariaS. EMENTa: icMS. aUTo dE iNfraÇÃo. aTiVo 
NÃo rEGUlar. aPrEENSÃo dE MErcadoriaS. liMiNar EM MaNdado 
dE SEGUraNÇa. 1. decisão liminar em Mandado de Segurança impetrado 
pelo sujeito passivo que impede a apreensão de mercadorias para cobran-
ça de tributo em decorrência da situação fiscal de ativo não regular, im-
pede a fazenda Estadual de efetuar a lavratura de Termo de apreensão e 
depósito pelo não recolhimento antecipado de icMS pelo sujeito passivo, 
ainda que este se encontre na situação fiscal de ativo não regular. 2. É nulo 
o Auto de Infração e Notificação Fiscal lavrado em decorrência de Termo 
de apreensão e depósito emitido após a intimação à fazenda Estadual da 
decisão judicial que impede a apreensão de mercadorias em razão da situ-
ação fiscal de ativo não regular do Impetrante. 3. Preliminar de nulidade do 
Tad acolhida, impondo-se também a nulidade do aiNf dele decorrente. 4. 
recurso conhecido e provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 20/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 22/07/2021.
acÓrdÃo N.7953 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 18298 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 022015510000123-8). coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇal-
VES carNEiro. EMENTa: iTcd. aUSÊNcia dE doaÇÃo. iMProcEdÊNcia. 
1. correta a decisão singular que julgou improcedente o auto de infração 
em razão de não restar caracterizada a doação. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 20/07/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 20/07/2021.
acÓrdÃo N.7952 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 18338 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 192018510002265-0). coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇal-
VES carNEiro. EMENTa: iTcd. aUSÊNcia dE doaÇÃo. iMProcEdÊN-
cia. 1. Quando não houver a transmissão efetiva de um bem ou direito 
através da doação ou causa mortis não há de se falar na cobrança do iTcd. 
2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 20/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 20/07/2021.
acÓrdÃo N.7951 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17518 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 022016510005920-9). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoN-
TEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. iMPro-
cEdÊNcia. 1. o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gera-
dor da obrigação e rege-se pela lei então vigente. 2. correta a decisão sin-
gular que declara a improcedência da infração, quando inexistir operações 
sujeitas à cobrança do icMS antecipado na entrada no período indicado no 
aiNf. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 20/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 20/07/2021.

Protocolo: 692827

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 111/2021
objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços con-
tinuados de manutenção predial e realização de mudanças de layout, na 
área de engenharia elétrica (mão de obra e material), por demanda, nas 
unidades do Banpará localizadas na capital (icoaraci e Mosqueiro), ana-

nindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, em regime de empreitada 
por preço unitário.
Valor Total Estimado: r$-1.546.394,35 (Hum milhão, quinhentos e quaren-
ta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)
data de assinatura: 13.08.2021
Vigência: 13.08.2021 a 12.08.2022
Pregão Eletrônico Nº 002/2021
contratado: Polo ENGENHaria coM lTda
Endereço:  Travessa Humaitá, nº 91 Bairro: Pedreira
cEP:  66.083-340  Belém/Pa
Telefone: (91) 3264-7500
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 692817

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa Nº: 024/2021
data: 12.08.2021
Prazo: 12 (doze) meses
Valor Total : r$ 122.945,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e qua-
renta e cinco reais).
Objeto: Inscrição nos exames de certificação profissional ANBIMA CPA-10 
e cPa-20, on line, e suas atualizações, em cumprimento à resolução cMN 
nº 3158/2003.
fundamento legal: art. 29, inciso Vii, da lei nº 13.303/2016.
contratada: aSSociaÇÃo BraSilEira daS ENTidadES doS MErcadoS 
fiNaNcEiro E dE caPiTaiS - aNBiMa.
Endereço: Praia do Botafogo, nº 501, Bloco ii, conjunto 704 Bairro: Botafogo
cEP: 22250-911  rio de Janeiro/rJ
Telefone: (21) 3814 3800
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 692769

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 726 de 13 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 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/887495.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 23.07.2021, os efeitos na Portaria coletiva nº 622 
de 10/09/2020, publicada no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que prorro-
gou a cessão para a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍ-
NicaS GaSPar ViaNNa, da servidora TErEZiNHa da coNcEiÇÃo lEÃo, 
matrícula nº 5082340/1, cargo ENfErMEiro.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 13.08.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 692991
Portaria N° 0724 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 2021/870521.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora VEra lÚcia alMEida daMoUS, matrícula nº 
119032/1, lotada no 4º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder 
pelo cargo comissionado de cHEfE da diViSÃo dE orGaNiZaÇÃo, 
coNTrolE E aValiaÇÃo dE cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 
01.09.2021 a 30.09.2021, em substituição a titular aNNa lariSSa da 
SilVa SErra, matrícula nº 57194739/2, que se encontrará em gozo de 
férias regulamentares.
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: 692682
errata

Fica retiFicado Na Portaria N° 0593 de 30/06/2021, PUBLi-
cada No doe N° 34.626 de 02/07/2021, QUE dESiGNoU a SErVido-
ra Narda caroliNa fErrEira carNEiro, MaTrÍcUla Nº 57201976/3, 
Para rESPoNdEr PElo carGo coMiSSioNado dE cHEfE dE GaBiNETE/ 
daS-4, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: No PErÍodo dE 05/07/2021 a 01/08/2021.
Leia-se: No PErÍodo dE 05/07/2021 a 29/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
16.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 692850
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

torNar seM eFeito
tornar sem efeito a publicação da Portaria Nº 195 de 
13/08/2021, publicada no doe n°34.671 de 16/08/2021, sob o 
Protocolo nº 692229, referente a fiscalização dos Contratos nº 058, 59 e 
62/2021 por motivo de exoneração do servidor designado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 692756

errata
.

errata ao cHaMaMeNto PÚBLico
editaL de seLeÇÃo Nº 003/2021, de 11 de aGosto de 2021
Processo Nº 2020/1054544
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
o Presidente da coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcES-
Sar E JUlGar cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo 
SOCIAL EM SAÚDE torna pública a retificação do presente edital, em razão 
de erro material, EXclUiNdo o item 5.11 da minuta do contrato de Gestão.
os demais itens permanecem inalterados
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
Presidente ccPoS

Protocolo: 692606

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 043/GecoM/sesPa/2021
Processo Nº: 2021/84160.
oBJETo: aquisição de caixas térmicas de isopor para embalar a vacina 
SarScoV2 2021 em carater de UrGÊNcia, para serem utilizados na dis-
pensação de imunobiológicos da campanha de vacinação contra coronaví-
rus – sarvs – cov2.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica cNPJ N°: 
05.054.929/0001-17.
coNTraTado: a. P. c. BoNa EirEli. cNPJ Nº: 40.147.595/0001-27
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, art. 2º, inciso ii, da lei fe-
deral nº 14.124/21 (conversão do art. 2º, ii, da Medida provisória nº 
1.026/2021). Valor: r$ 236.540,00 (duzentos e trinta e seis mil, qui-
nhentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7684
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103/0101/0149/0301/0303/0349
Belém (Pa), 10 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, em Exercício.

Protocolo: 692755

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 043/
GecoM/sesPa/2021
Processo Nº: 2021/84160.
oBJETo: aquisição de caixas térmicas de isopor para embalar a vacina 
SarScoV2 2021 em carater de UrGÊNcia, para serem utilizados na dis-
pensação de imunobiológicos da campanha de vacinação contra coronaví-
rus – sarvs – cov2.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica cNPJ N°: 
05.054.929/0001-17.
coNTraTado: a. P. c. BoNa EirEli. cNPJ Nº: 40.147.595/0001-27
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, art. 2º, inciso ii, da lei fe-
deral nº 14.124/21 (conversão do art. 2º, ii, da Medida provisória nº 
1.026/2021). Valor: r$ 236.540,00 (duzentos e trinta e seis mil, qui-
nhentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7684
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103/0101/0149/0301/0303/0349
Belém (Pa), 10 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, em Exercício.

Protocolo: 692765

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de cHaMaMeNto PÚBLico atraVÉs de iNeXiGiBiLi-
dade de LicitaÇÃo Nº 04/sesPa/2021
Processo: 2020/940240
oBJETo: chamamento Público através da inexigibilidade de licitação nº 
04/SESPa/2021 para credenciamento para futura contratação de Pessoa(s) 
Jurídica(s) com experiência comprovada em cirurgia da área cardiovascular 
para prestar serviços de cirurgia cardíaca pediátrica, em caráter comple-
mentar, destinada aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, pelo 
período de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, 
por igual período, segundo especificações contidas na Tabela SIGTAPSUS e 
valores da tabela aprovada pela ciB - resolução ciB/SESPa nº 12/2021, 
de 22 de fevereiro de 2021.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa
cNPJ Nº 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: HoSPiTal SaNTa Maria dE aNaNiNdEUa lTda.
 cNPJ Nº 17.454.167/0001-25
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, caput, c.c. art. 26, Parágrafo único, da 
lei federal nº 8.666/93, bem como artigos 24, 25 e 26 da lei federal nº 
8.080/90 e Portaria GM-MS nº 2.567/16.

Valor: r$14.935.976,40 (quatorze milhões e novecentos e trinta e cinco 
mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESEPESa: 339039
foNTE dE rEcUrSo: 0103
Belém (Pa), 16 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE cHaMaMENTo PÚBlico aTraVÉS dE iNEXi-
GiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 04/SESPa/2021.
Nesta data, raTifico o termo de chamamento Público através de ine-
xigibilidade de licitação nº 04/2021, com fundamento no art. 26 da lei 
8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 16 de agosto de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 693146

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

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.
r E S o l V E:
1. EXclUir o candidato relacionado abaixo da relação de dESclaSSifi-
car, publicado no doE nº 34.669 de 13/08/2021.

N° inscrição Município função Nome do candidato Nota final

20210177315790 caPaNEMa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo lilia diNE MarTiNS aBrEU 21.50

1. EXclUir o candidato relacionado abaixo, da relação de coNVocar, 
publicado no doE nº 34.669 de 13/08/2021.

N° inscrição Município função Nome do candidato Nota final

2021017723131 caPaNEMa aGENTE adMiNiSTraTiVo SaMUEl GoNÇalVES ViaNa 21.50

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 16.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 693038

FÉrias
.

Portaria N° 1.049 de 16de 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,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo

5655633-2 THErEZiNHa dE carValHo PalHETa 03.05.2016 a 02.05.2017 01.09.2021 a 30.09.2021

5655633-2 THErEZiNHa dE carValHo PalHETa 03.05.2017 a 02.05.2018 01.10.2021 a 30.10.2021.

5655633-2 THErEZiNHa dE carValHo PalHETa 03.05.2018 a 02.05.2019 01.11.2021 a 30.11.2021

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2021/740708
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 16.08.2021. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 692627
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria Coletiva nº975/05.08.2021, publicado no 
doe nº. 34.661/06.08.2021, referente ao servidor arliNdo coElHo 
EVErToN, n°.54190694-1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 01.09.2021 a 30.09.2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo 11.09.2021 a 30.09.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 16.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 692712
Portaria N°1.048 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/882946.
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rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 15.08.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias do servidor diEGo lEiTE cUTriM, identidade 
funcional nº 5949378/1, ocupante do cargo de coordenador de Grupo de 
Trabalho, lotado na diretoria Técnica, concedidas através da Portaria cole-
tiva nº 803/08.07.2021, publicada no doE nº 34.633/09.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 16.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 1.050 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/887928;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 16.08.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora VicToria KarolYNE fidEliS oli-
VEira, identidade funcional nº 5955897/1, ocupante do cargo de cHEfE 
dE UNidadE MiSTa, lotada na diretoria administrativa e financeira, con-
cedidas através da Portaria coletiva nº 898/02.07.2021, publicada no doE 
nº 34.627/05.07.2021.
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. 16.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 1.051 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/826314;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 03.08.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora HElEN BaTiSTa E SilVa, identidade 
funcional nº 5849918/4, ocupante do cargo de adMiNiSTrador, lotada 
na diretoria administrativa e financeira, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 803/08.07.2021, publicada no doE nº 34.633/09.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 16.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 692809
Portaria N°1.052 de 16 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  2021/883611
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 23.08.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora irlaNdia da SilVa GalVÃo, id. 
funcional nº 5946003-3 ocupante do cargo de diretor de centro regional 
de Saúde, lo tado no 11º crs/Marabá, concedidas através da Portaria indi-
vidual nº 931/ 12.07.2021, publicada no doE nº 34.637 dE 13.07.2021.
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. 16.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 692837
Portaria N° 1.053 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/876736;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 03.08.2021, o 
período de gozo das férias do servidor BENEdiTo MarÇal GUiMarÃES, 
identidade funcional nº 5157838/1, ocupante do cargo de daTiloGrafo, 
lotado no Gabinete do Secretário, concedidas através da Portaria coletiva 
nº 803/08.07.2021, publicada no doE nº 34.633/09.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 16.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 692921

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 a servidora aNa PaUla PErEira 
dE SoUZa do NaSciMENTo, matrícula 5891547/3, o PEriodo dE GoZo 
dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 08.09.2021 a 07.10.2021.

Leia-se: PEriodo dE GoZo: 13.09.2021 a 30.09.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 16.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 692836

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.054 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/890392.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora KEllY do Socorro MacHa-
do loPES cardoSo, ocupante do cargo de Psicólogo, id. funcional nº 
54184375/2, lo tada na divisão de Treinamento, a contar de 05/08/2021, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 16/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 692935

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 501 de 16 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) aNNa Hilda aUGUSTo PErEira matrícula 54189189-1 
cargo adMiNiSTraTdor regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UrE dEMETrio MEdrado 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio de 25.02.08 a 24.02.11.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.09.21 a 30.09.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 692811
Portaria Nº. 499 de 16 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) WaNdEMir JoSE ViEira GUiMaraES matrícula 
55587805-1 cargo odoNToloGo regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrES PrESidENTE VarGaS 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01.03.13 a 28.02.16.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 02.08.21 a 31.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 692787
Portaria Nº. 500 de 16 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) MoNica BarBoSa rocHa dE carValHo, matrícula 
5323193-1 cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE PrESidENTE VarGaS 02 (dois) meses de licen-
ça Prêmio, correspondente ao triênio 06.09.11 a 05.09.11.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.21 a 30.10.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 692798
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 565 de diária de 16/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar a equipe da coordenação Estadual Saúde da crian-
ça (cESac-SESPa), que irá realizar avaliação diagnóstica e situacional da 
atenção Materno-infantil e curso de Prática de inserção de Picc nos mu-
nicípios de São domingos do capim , Marapanim e castanhal, conforme 
Memo. Nº 048/2021-cESac/daSE/dPaiS/SESPa, encaminhado via PaE 
em 26.07.2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim– Pa- Brasil/ Período: 23 e 24/08/2021. 
Nº de diárias: uma diária e meia.
Servidor: Guilherme da Silva Pavão  |  cPf: 175.722.822-53  |  Matrícula: 
513692-0  |  cargo: Enfermeiro.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 692718
Portaria Nº 566 de diária de 16/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar a equipe da coordenação Estadual Saúde da crian-
ça (cESac-SESPa), que irá realizar avaliação diagnóstica e situacional da 
atenção Materno-infantil e curso de Prática de inserção de Picc nos mu-
nicípios de São domingos do capim , Marapanim e castanhal, conforme 
Memo. Nº 048/2021-cESac/daSE/dPaiS/SESPa, encaminhado via PaE 
em 26.07.2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Marapanim– Pa- Brasil/ Período: 25 e 26/08/2021. Nº de diárias: 
uma diária e meia.
Servidor: Guilherme da Silva Pavão  |  cPf: 175.722.822-53  |  Matrícula: 
513692-0  |  cargo: Enfermeiro.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 692730
Portaria Nº 564 de diária de 16/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da reunião ordinária da cir METroPoliTaNa iii, no 
município de São Miguel do Guamá.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São Miguel do Guamá– Pa- Brasil/ Período: 25/08/2021. Nº de 
diárias: meia diária.
Servidora: Elenice do Socorro Soares da Silva  |  cPf: 734.255.162-72  |  
Matrícula: 6402901-1  |  cargo: assistente de direção.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 692566

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 259 de 16/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: PrESTar aPoio EM ProGraMaÇÕES EM alUSÃo ao aGoSTo 
doUrado.
PErÍodo: 16 a 20/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
EliZaNGEla coSTa alVES 59562781 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 692737

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

Portaria
.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica - sesPa
6º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria N° 422, de 08 de aGosto de 2021
o diretor do 6º centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública (SESPa), no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o Processo n° 2017/93361 no qual diz respeito ao 
Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da PorTaria 

Nº 15, de 05 de fevereiro de 2021, publicada no d.o.E. n° 34.485, de 
08/02/2021, para apurar indícios de irregularidade administrativa em 
desfavor do servidor J.W.c.J;
coNSidEraNdo a necessidade de substituição de membro para a comis-
são proceder à conclusão do processo;
rESolVE: i – retornar como presidente do referido processo a Sra. roSa-
Na SoSiNHo fUrTado MarGalHo, Enfermeira, matrícula nº 54190022/1 
em lugar de Sra. iSaBEl PaUliNo ESTEVES PErEira, Psicóloga, matricula 
n° 54190142-21, com a finalidade de atender diligências e prosseguir com 
os trabalhos de apuração dos fatos descritos no processo nº 2017/93361.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Barcarena, 08 de agosto de 2021.
cleidson José Souza da Silva
diretor 6º centro regional de Saúde
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica - SESPa
6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
Portaria N° 423, de 12 de aGosto de 2021.
o diretor do 6º centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública (SESPa), no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o Processo n° 2017/93361 no qual diz respeito ao 
Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da PorTaria 
Nº 15, de 05 de fevereiro de 2021, publicada no d.o.E. n° 34.485, de 
08/02/2021, para apurar indícios de irregularidade administrativa em 
desfavor do servidor J.W.c.J;
coNSidEraNdo a necessidade de mais tempo para a comissão proceder 
à conclusão do processo;
rESolVE: i – Prorrogar a redesignação por mais 60 (sessenta) dias, a 
contar de 13/08/2021; a comissão de Processo administrativo disciplinar, 
até a conclusão dos trabalhos, é constituída pelos servidores, roSaNa 
SoSiNHo fUrTado MarGalHo, matrícula nº 54190022/1, adriaNa PE-
rEira Baia matrícula 57210072/1 e NÚBia criSTiNa GoNÇalVES ca-
SAIS matrícula nº 8051987/1, com a finalidade de atender diligências e 
prosseguir nos trabalhos de apuração dos fatos descritos no processo nº 
2017/93361.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Barcarena, 12 de agosto de 2021.
cleidson José Souza da Silva
diretor 6º centro regional de Saúde

Protocolo: 692542

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

diretora do 9°ceNtro reGioNaL de saÚde/sesPa.
Portaria de desiGNar serVidor N° 48 /2021, 13 de agosto de 2021.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal de contrato os servidora, Waldemarina Barros Sousa, 
Matrícula 5160987/1, celebrado com a empresa liZ coMErcio aTaca-
diSTa dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEl, processo 2021/741319 que 
tem como objeto:
a aquisição de MaTErial dE coNSUMo (fraldaS) que visa o atendimen-
to dos usuários do SUS, por parte do Serviço Social do 9º crS, os quais 
deram entrada por via judicial, originando a aNTEciPaÇÃo dE TUTEla nº 
0805945- 14.2020.8.14.0051,
aÇÃo ciVil PÚBlica nº 0801033-31.2020.8.14.0032 -MPPa por um perí-
odo de 6 meses, de acordo com as especificações e quantidades constantes 
no anexo i que integra o termo de referência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9°crS.

Protocolo: 692714
Portaria N°49 de 2021 de 13 de aGosto de 2021.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal de contrato a servidora Lívia Elizabeth Silva Vascon-
celos, matrícula: 57191935 celebrado com a empresa MariSSoN ViEira 
PErEira, processo 2018/175976 que tem como objeto:
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, leves e utilitários, 
incluindo lataria, vidros e pneus, com fornecimento de peças, acessórios 
originais, componentes e outros correlatos, objetivando atender a frota 
pertencente ao acervo automotor da 9ºcrS/SESPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9°crS.

Protocolo: 692687
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º Termo aditivo:
data da assinatura: 06.08.2021
Objetivo: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação de vi-
gência do contrato nº 020/2020 por mais 12 meses, e renúncia à aplicação 
da cláusula de reajuste.
Valor anual: r$ 103.254,92 (cento e três mil duzentos e cinquenta e qua-
tro reais e noventa e dois centavos)
Processo: 2018 / 0175976
Pregão: 02/9crS/SESPa/2020
contrato Nº: 020/2020.
Vigência: 06.08.2021 a 05.08.2022
dotação orçamentária: 908288, 908302
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0132000000, 0149001435
contratada: MariSSoN ViEira PErEira cNPJ sob o n° 09.599.391/0001-87
Endereço: TV ProfESSor aNToNio carValHo, 930 a aldeia – Santarém/Pa
diretora: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 692677

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 230 de 10 de agosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar Supervisão Técnica na rede de frio do município, para 
a verificação da capacidade, armazenamento e distribuição do Imunizante 
PfiZEr.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Mojuí dos campos/ Pá – Brasil
Período: 27/08/2021 a 27/08/2021 / N° de diária: ½ diária (meia diária)
Servidora:
lilian Mota de oliveira,
cPf: 845.431.402-49,
Matricula: 5901804/1,
cargo: Técnico de Enfermagem
Maria do carmo amorim Sousa.
cPf: 387.773.392-15
Matricula: 5901206/1
cargo: Técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 692626

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de eMPeNHo
NÚMEro da NoTa dE EMPENHo: 2021NE00762
ProcESSo Nº: 2021/741319
oBJETo: a aquisição de MaTErial dE coNSUMo (fraldaS) que visa o 
atendimento dos usuários do SUS, por parte do Serviço Social do 9º crS, 
os quais deram entrada por via judicial, originando a aNTEciPaÇÃo dE TU-
TEla nº 0805945- 14.2020.8.14.0051, aÇÃo ciVil PÚBlica nº 0801033-
31.2020.8.14.0032 -MPPa por um período de 6 meses, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes no Anexo I que integra o termo 
de referência.
coNTraTaNTE: 9º centro regional de Saúde da Secretaria de Saúde Públi-
ca do Estado do Pará-9ºcrS/SESPa. cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: liZ coMErcio aTacadiSTa dE ProdUToS
HoSPiTalarES EirEl –cNPJ 30.008.649/0001-10
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo ii.
Valor: r$ 10.454,40 (dez Mil, Quatrocentos e cinquenta e Quatro reais
ViGÊNcia: 04/08/2021 a 03/02/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908288
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103000000
foro: Santarém
daTa da aSSiNaTUra: 04 / 08 / 2021
ENdErEÇo do coNTraTado: aV. Barao do rio BraNco, 299 - cENTro
Santarém (Pa), 12 de agosto de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora de centro regional

Protocolo: 692707

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria n° 308/2021, de 10/08/2021
Portaria individual
Objetivo: Realizar junto a equipe de Entomologia/Lacen-PA, qualificação da 
dispersão vetorial ativa e passiva para as leishmanioses
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu

Servidor: 57209275/1/ iVaNildo BarBoSa dE oliVEira (agente de con-
trole de Endemias) / 10,5 diárias (completa) de 16/08/2021 a 26/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 692715

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 409 de 16 de agosto de 2021
Nome: cildo de Sousa rego.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 505036.
cPf: 185.603.852-15.
Nome: Elias araujo de Sousa.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498902.
cPf: 185.520.992-68.
Período: 16 a 21.08.2021.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: realizar supervisão e orientação nas ações de controle da malária 
e lTa em laboratório.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 692726
Portaria Nº 410 de 16 de agosto de 2021.
Nome: Nicolly Mathias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57210508-1.
cPf: 838.349.742-34.
Período: 18 a 20.08.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria.
objetivo: organizar, coordenar e apoiar a realização da reunião da cir araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 692794

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 587/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.412 de 19 de novembro de 2020 e aquelas previstas na lei 
Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
revogar a PorTaria Nº 341/2019– GaB/dG/Hol, publicada no doE 
nº 33.888 de 04/06/2019, que designava o servidor desta autarquia, 
PaUlo SÉrGio GUZZo JÚNior, matricula nº 58755001/3-Hol, e no seu 
impedimento a YraNildE SEaBra lEdo laGES, matricula nº 5719109/0 
- HOL, como responsáveis em fiscalizar a execução do serviço do contrato 
nº 2017/076 - Hol.
designar o servidor desta autarquia, cláUdia dZiMidaS HaBEr matrícula 
nº 5418797/4-Hol e, no seu impedimento a servidora JaMillE JHENif-
fEr NaSciMENTo fariaS, matricula nº 5959295/1 - Hol, para a função 
de fiscais do contrato acima mencionado, firmado com a EMPRESA NU-
Trir PrESTadora dE SErViÇoS MÉdicoS lTda, que têm como obje-
to a prestação de serviço de terapia nutricional parenteral. Processo nº 
2016/366942.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 693155

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação 7º termo aditivo contrato administrativo 
n.º 105/2017, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.669 de 
13/08/2021 – Protocolo: 691272
oNde LÊ:
Valor Total do aditivo: de r$ 727.197,00 (setecentos e vinte e sete mil 
cento e noventa e sete reais)
Leia-se:
Valor Total do aditivo: de r$ 751.437,00 (setecentos e cinqüenta e um mil 
quatrocentos e trinta e sete reais)
Belém, 16 de agosto de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 692833
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errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do contrato n° 028/2021, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.668 de 12/08/2021 - Protocolo 690923
oNde LÊ:
orçamento: 10.302.1507.8880.339030
Leia-se:
orçamento: 10.302.1507.8880.339039
Processo n°: 2021/494237
Belém, 16 de agosto de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 692912

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 076/2021-HoL
objeto: MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa do aParElHo dE 
raioS-X, Marca GENEral ElEcTric, PorTáTil, ModElo aMX4 4fdo – 
SÉriE 1043, rP-5940, pertencente ao Serviço de Braquiterapia da divisão 
radioterapia coM forNEciMENTo iNTEGral dE ParTES E PEÇaS dE
rEPoSiÇÃo iNclUSo. Valor Global: r$ 50.635,68 (cinqüenta mil, seiscen-
tos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos).
Vigência:30/06/2021 a 29/06/2022
data assinatura: 09/08/2021
inexigibilidade de licitação nº 009/2019- Processo nº 2021/245867
orçamento: 10.302.1507.8880.339039 foNTE: 0103/0269
contratado: GE HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para 
EQUiPaMENToS MÉdico- HoSPiTalarES lTda, com sede na avenida 
Marcos Penteado de Ulhôa rodrigues, no 690, Galpão 5 e 8, salas no 21 e 
22, 2o andar – Edifício Business center Tamboré, Parque Jubran - Barueri/
SP, cEP: 06460-040, tel: (11) 3067-8172, e-mail: mariaclaudia.mendes@
ge.com, inscrita no cNPJ sob o no 00.029.372/0003-02,ordenador: JoEl 
MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 692975

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°106/2021 – HoL
objeto: aQUiSiÇÃo E iNSTalaÇÃo dE 1 (UMa) caBiNE dE SEGUraNÇa 
BiolÓGica claSSE ii B2 coM SiSTEMa dE EXaUSTÃo E coM cErTifi-
caÇÃo, Para a farMácia SaTÉliTE da QUiMioTEraPia, do HoSPiTal 
oPHir loYola (Hol)
data da abertura:01/09/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 16 de agosto de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 693053
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°093/2021 – HoL
objeto: aquisição de aparelho Ecocardiógrafo digital de alta resolução para 
exames cardíaco adulto, contraste, transesofágico adulto, transesofágico, 
eco de estresse e intraoperatório, para atender os pacientes internados e 
ambulatoriais do Hospital ophir loyola
data da abertura:01/09/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 16 de agosto de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 692739

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 037/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 16/08/2021
Empresa contratada: BioMÉdica M S VaScoNcEloS lTda reais e ses-
senta e oito
Valor Total: r$ 222.868,94 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e ses-
senta e oito reais e noventa e quatro centavos).
objeto: serviços de engenharia para reforma emergencial do centro de 
Terapia intensiva 1 do Hospital ophir  loyola – Hol.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2020/561178
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8289 ElEMENTo dE dESPESa: 
4490.39 / foNTE: 0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 692845

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 037/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 037/2021, em 
favor da empresa, M S VaScoNcEloS lTda, para contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de engenharia para reforma 

emergencial do centro de Terapia intensiva 1 do Hospital ophir  loyola – 
Hol. o valor total de r$ 222.868,94 (duzentos e vinte e dois mil, oitocen-
tos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), com fundamento 
no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo nº 2021/561178.
Belém, 16 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 692843

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 591/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 93, § 1° da lei 5.810/94 – rJU de 
24/01/1994 e,
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2020/ 618467 de 
09/06/2021.
rESolVE:
iNTErroMPEr a pedido a partir de 30/08/2021, a fruição da licença sem 
Vencimento concedida à servidora EliZaNGEla caSTElo BraNco liMa, 
matricula n° 5915716/1, Técnico de Enfermagem, através na PorTaria Nº 
47/2020 de 20/01/2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.111, 
em 07/02/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 16 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 692805
Portaria Nº 592/2021 – 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 2021/736836 de 
06/07/2021.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 01/07/2021, a servidora caMillE cE-
ZaNNE MariNS carNEiro, Médico, matrícula nº 5959357/1, lotada na 
Unidade de atendimento imediato- Uai, admitida 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, 16 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 692775

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 37/2021
Às 11:24 horas do dia 13 de agosto de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/484661, Pregão nº 037/2021 .
Empresa vencedora: GrUNoX EQUiPaMENToS Para GaSTroNoMia lTda 
- cNPJ: 10.777.579/0001-57 .
iTEM ÚNico.
Valor Global r$ 40.979,00.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 692556

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 3
data de assinatura: 16/08/2021
Justificativa: Inclusão das Fontes de Recurso 0661008406, 0149008950, 
0149009280, 0149009308 e 0349008950
PaE nº 2020/104845 - contrato nº 061/2020/fScMP- PE nº 079/2019/fScMP
contratada: roSS MEdical lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 693070
aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 16/08/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.8288 e Fon-
tes de recurso: 0661008406, 0149008950, 0149009280, 0149009308, 
0349008569, 0349008725, 0349008751 e 0349008950
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PaE nº 2021/270528 - contrato nº 030/2021/fScMP- PE nº 042/2020/fScMP
contratada: MEdiMac coMÉrcio dE arTiGoS MÉdicoS lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 693078
aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 16/08/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.8288 e Fon-
tes de recurso: 0661008406, 0149008950, 0149009280, 0149009308, 
0349008569, 0349008725, 0349008751 e 0349008950
PaE nº 2021/270502 - contrato nº 031/2021/fScMP- PE nº 042/2020/fScMP
contratada: laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro
-ElETroNicoS lTda-EPP
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 693089

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 684/2021 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 16 de agosto de 2021.
a Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais;
considerando a publicação da Port. 671/2021, referente ao distrato do 
servidor Miguel Gonzaga almeida;
rESolVE,
 l – cancelar as férias concedidas ao servidor Miguel Gonzaga almei-
da, matrícula nº 5936647/3, cargo: Técnico de Enfermagem, lotado na 
Gerência de coleta de doadores, desta fundação centro de Hemotera-
pia e Hematologia do Pará – HEMoPa, publicadas no doE nº 34.622 de 
28/06/2021, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 16 de agosto de 2021.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 692854

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 674/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 16 de agosto de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando atestado Médico da servidora Maria oneide Vilar de Souza,
r E S o l V E:
i - conceder licença Maternidade, a servidora Maria oneide Vilar de Sou-
za, cargo: agente administrativo, matrícula nº 5949444/1, lotada no (a) 
Gerência de documentação e informação, desta fundação centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, de acordo com o que dispõe 
o artigo 88, da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994, e Emenda constitucional 
nº 44 de 09 de março de 2009, a contar de 02 de agosto de 2021 a 28 de 
janeiro de 2022.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará-HEMoPa, em 16 de agosto de 2021.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 692785

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021
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, de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo 
administrativo Eletrônico 2021/123873 - Pregão Eletrônico Nº 028/2021 
para contratação de empresa especializada em seguros para cobertura de 
riscos patrimoniais (incêndio, raio, explosão, danos elétricos) dos prédios 
e conteúdo da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
HEMoPa, Sede, anexos e HEMorrEdE.
iTEM ÚNico: MaPfrE SEGUroS GEraiS S.a. – cNPJ: 61.074.175/0001-
38, com Proposta no valor de r$ 49.800,00 (Quarenta e nove mil e 
oitocentos reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/123873 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 16 de agosto de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 692771

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇos 02/2021 – FUNdaÇÃo HeMoPa
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMoPa no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a lei 
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado 
pela comissão de licitações e concordância do setor jurídico, torna público 
a HoMoloGaÇÃo e adJUdicaÇÃo realizada em 16/08/2021, referente o 
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço 02/2021 - Pro-
cesso administrativo Eletrônico nº 2021/128334 do tipo menor preço, cujo 
objeto e a escolha da proposta mais vantajosa para a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo da rEforMa do HEMo-
cENTro rEGioNal dE MaraBá da fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia 
E HEMaToloGia do ESTado do Pará em favor da empresa vencedora 
adjudicada: aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli. cNPJ: 
17.739.353/0001-00, com proposta no valor de r$ 462.856,76 (quatro-
centos e sessenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta 
e seis centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/2021/128334 estão à dispo-
sição dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém, 17 de agosto 2021
comissão Permanente de licitações
fundação HEMoPa

Protocolo: 692902

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 677/2021
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  339039  1300,00
observação:  Nº do Processo: 2021/874077 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 692700
Nº da portaria: 676/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JardEl NaZarENo SilVa da cUNHa  Gerente de Transporte/GE-
Tra 59416002
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
0122129783380000  269  339039 5020,00
observação:  Nº do Processo: 2021/838031 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 692696

diÁria
.

Portaria Nº 650 de 09 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  824398/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTacÃo dE 
caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNicÍPio dE BarcarENa/
Pa nos periodo 12 a 14/08/2021.
raiMUNdo EdSoN doS SaNToS MENdES, cPf: 588796252-68, ag. 
admin./GETrd, MaT.: 541880891, 2,5 diarias, iZaEl cUNHa dE liMa, 
cPf:751657332-15, ag. admin./GETrd, MaT.: 5418833691, 2,5 diárias,  
SilVia frEirE ESTEVES, cPf: 443032032-20, Enferm./GETrd, MaT.: 
58982062, 2,5 diarias, MarcElo SoUZa da SilVa, cPf: 632691472-87, 
Enferm./GETrd, MaT.: 57191320, 2,5 diarias, SiMoNE oliVEr MaUES, 
cPf: 375575132-15, Médica/GETrd, MaT.: 5444314, 2,5 diarias e lUcia-
Na SoUZa MiraNda lEal, cPf: 564450832-34, Enferm./GETrd, MaT.: 
54189073, 2,5 iarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 02 de  Março de 2021.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 692820
Portaria Nº 679 de 16 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 874479/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
período de 13 a  15/07/2021.
JoSE riBaMar SaNToS rodriGUES, cPf: 186672952-72, Servente/GE-
lES, MaT.: 70001701, 1,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  16 de agosto  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 692829



50  diário oficial Nº 34.672 Terça-feira, 17 DE AGOSTO DE 2021

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 462 de 16 de aGosto de 2021
o diretor administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº 562, de 13 de novembro de 2020, publicada no doE/Pa 
nº. 34.409, de 17 de novembro de 2020;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa compromitente fornecedora da arP nº 218/2020, oriundo do Pre-
gão Eletrônico nº 77/2020;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2021/705830, favorável a apuração da conduta da empresa compromiten-
te fornecedora, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa criSTália ProdUToS 
QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda, para apuração das irregularidades e/ou 
inconformidades ocorridas nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
alEXaNdrE da cUNHa fErrEira
diretor administrativo financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 693044
Portaria Nº 461 de 16 de aGosto de 2021
o diretor  administrativo-financeiro  da  fundação  Pública  Estadual  
Hospital de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi 
delegada pela PorTaria Nº 562, de 13 de novembro de 2020, publicada 
no doE/Pa nº. 34.409, de 17 de
novembro de 2020;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial  das obrigações assumidas 
pela empresa aUTo SUTUrE do BraSil lTda. – arP Nº 136/2020 decor-
rente do Pregão Eletrônico nº 06/2020;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2021/676941, favorável a apuração da conduta da empresa,  diante  de 
fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de  processo  administrativo  para  apura-
ção de responsabilidade contratual em face da empresa aUTo SUTUrE do 
BraSil lTda., para apuração das irregularidades e/ou inconformidades 
ocorridas nos autos do processo mencionado;
 2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
alEXaNdrE da cUNHa fErrEira
diretor administrativo financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 692753
Portaria Nº 460, de 13 de aGosto de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
- considerando o teor do Processo n° 2021/311309 de 22/03/2021.
rESolVE:
coNcEdEr a(o) servidor(a) PaTricia EMaNoEla MElEM dE fiGUEirEdo 
da SilVa, matrícula nº. 57188646/ 1, ocupante do cargo de TÉcNico 
dE ENfErMaGEM, lotado(a) no Serviço de clínica Pediátrica, licença para 
Tratar de interesse Particular, no período 17/08/2021 a 16/08/2023, sem 
ônus para o Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 692941
Portaria Nº 463 de 16 de aGosto de 2021
o diretor administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº 562, de 13 de novembro de 2020, publicada no doE/Pa 
nº 34.409, de 17 de novembro de 2020;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa MM loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda no contrato nº 
52/2021, nos autos do processo 2021/336679 (PaE);
coNSidEraNdo a apresentação da defesa Prévia tempestiva, em obedi-
ência aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
coNSidEraNdo o Parecer Jurídico nº 025/2021, observando-se os princí-
pios da razoabilidade e proporcionalidade;
rESolVE:
i – aplicar, em face da empresa MM loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTa-
ÇÕES lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 05.109.384/0001-07, a SaNÇÃo dE 
adVErTÊNcia, com fulcro no inciso i do art. 87, da lei nº 8.666/93;
ii – da decisão, caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, conforme estabelecido no art. 109, inciso i, alínea “f” da lei 
nº 8.666/93, contando-se o prazo legal a partir da data dessa publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
alEXaNdrE da cUNHa PErEira
diretor administrativo-financeiro

Protocolo: 693102

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 253/21
Nome: odacY MarcElo rocHa foNSEca
Matrícula: 5917827/2
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 05/08/2021 a 19/08/2021
laudo: 256/21
Nome: clEidilEia TEiXEira doS SaNToS
Matrícula: 5955506/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 14/08/2021 a 20/08/2021

Protocolo: 692944

errata
.

errata da PUBLic aÇÃo N. 607286, publicada no doe n° 34.424 
de 02/12/2020.
oNde se LÊ:

iTEM coMPraS
NET SiMaS ESPEcificaÇÕES aPrES

NEcESSi-
dadE P/ 12 

MESES

Marca/
faBricaNTE/ 

Valor 
UNiTá-

rio
r$

Valor
ToTal

r$

29 269.876 54167-2 clorexidina 2%, 
degermante fc 1000ml 8.500 rioHEX dE-

GErMaNTE r$ 13,00 r$ 110.500,00

31 269.878 136296-8 clorexidine 0,5%, 
alcoólico fc 1000ml 2.000 rioHEX dE-

GErMaNTE r$ 1,95 r$ 5.850,00

Valor ToTal r$ 116.350,00

Leia -se:

iTEM coMPraS
NET SiMaS ESPEcificaÇÕES aPrES

NEcESSi-
dadE P/ 

12 MESES

Marca/
faBricaNTE/ 

Valor 
UNiTá-

rio
r$

Valor
ToTal

r$

29 269.876 54167-2 clorexidina 2%, 
degermante fc 1000ml 8.500 rioHEX dE-

GErMaNTE r$ 13,00 r$ 110.500,00

31 269.880 172051-1 clorexidine 2%, 
tópico ou aquoso* fc 100ml 3.000 rioQUÍMica/

rioQUÍMica r$ 1,95 r$ 5.850,00

Valor ToTal r$ 116.350,00

EMPrESa: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 693011

coNtrato
.

contrato: 318/2021
objeto: contratação de Empresa, representante exclusiva, para realização 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 
peças de reposição em 04 (quatro) Esterilizadores (autoclaves), sendo: 
01 (uma) unidade modelo Hi Vac MX ii B-0112-542-P, 01 (uma) unidade 
modelo: Hi Vac B-705-P, 01 (uma) unidade modelo Hi Vac ii 716-P, 01 
(uma) unidade horizontal modelo Hi SPEEd-B 100-N, 01 (uma) Termo de-
sinfectadora, modelo TW-E2000-287P, equipamentos da marca BaUMEr. E 
realização de manutenção preventiva e corretiva de 06 (seis) equipamen-
tos de osmose reversa, modelo: Ho100- 060 de marca BaUMEr, ambos 
tem a finalidade de fornecer água tratada para as Autoclaves pertencentes 
a fundação Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna..
Valor Mensal: r$ 86.993,83 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e 
três reais e oitenta e três centavos).
Valor anual: r$ 1.043.926,00 (Um milhão, quarenta e três mil, novencen-
tos e vinte e seis reais).
data da assinatura: 12/08/2021
Vigência: 12/08/2021 e término em 11/08/2022
inexigibilidade: n° 26/2021
dotações orçamentárias do Estado/2021
funcional programática: 10.302.1507.8288
Natureza de despesa: 33.90.39
fonte de recursos: 0103,0269 e/ou 0103.
contratado: Macedo Hospitalar comércio, representação, importação e 
exportação de equipamentos hospitalares lTda.
Endereço: Trav. angustura n°3145- Marco
BElÉM-Pa
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 692903
coNtrato N° 314/2021
Exercício: 2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de cadeira de rodas infantil para atendimento e trans-
porte de crianças portadoras de cardiopatia congênita internadas nesta 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Valor Total: r$ 17.442,15 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e dois 
reais e quinze centavos)
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 107/2020
data assinatura: 16/08/2021
Vigência: início em 16/08/2021 e término em 15/02/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0103, 0269, 0130, 0669 e suas respectivas fontes e 
superávits.
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coNTraTado: aMaZoN MEdical carE EirEli
Endereço: cJ. SaTEliTE, TraV. WE – 12, Sala 01 – GalPÃo a – coQUEiro
cEP: 66.670-260
Telefone: (91) 98251-4415
E-mail: licitacao@amazonmedical.net.br
ordenadora responsável: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 692914
coNtrato N° 315/2021
Exercício: 2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de Biombo sanfonado e cadeira de rodas infantil para 
todas as unidades de internação clínica, serviço de ambulatório, emer-
gências, unidade de apoio diagnóstico e unidade de terapia intensiva da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) .
Valor Total: r$ 49.999,89 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e 
nove reais e oitenta e nove centavos).
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 42/2021
data assinatura: 16/08/2021
Vigência: início em 16/08/2021 e término em 15/02/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0103, 0269, 0130, 0669 e suas respectivas fontes e 
superávits.
coNTraTado: ESfEra MaSTEr coMErcial EirEli - EPP
Endereço: ESTr. dr. cÍcEro BorGES dE MoraiS, 1630 – Vila UNiVErSal
BarUErÍ/SP
cEP: 06.407-000
Telefone: (11) 4303-5688/(11) 4303-5692/5693
E-mail: licitacao2@esferamaster.com.br/diretoria@esferamaster.com.br
ordenadora responsável: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 692832

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão eletrônico
Número: 88/2021
a presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa Especiali-
zada para fornecimento de Sistema de Gestão Hospitalar, bem como im-
plantação, treinamentos, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, e 
suporte técnico e licença de Banco de dados para a aplicação citada nas
dependências da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual 
é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 30/08/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 692969
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 87/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Medicamentos sujeitos à controle especial e anestésicos para 
atender as necessidades de 12 (doze) meses de atendimento dos pacientes 
internados nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro 
cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações do Termo de Referência 
- anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos 
e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 25/08/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 692888

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 43/FHcGV/2020
OBJETO: Aquisição eventual de Cânulas, Drenos e produtos afins cance-
lados no Pregão Eletrônico 74/2020, para atender a necessidade de 12 
(doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, cen-
tro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fHcGV).
eMPresa(s) VeNcedora(s):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor
cÂNUlaS

1. 

Cânula para traqueostomia com flange ajustável, 
em PVc, livre de látex, linha radiopaca contínua, 

placa de fixação flexível, fita ou cadarço de 
fixação, descartável, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico. SEM BalÃo, diâmetro interno 
de: 3,0mm

30 caNcElado No JUlGaMENTo

2. 

Cânula para traqueostomia com flange ajustável, 
em PVc, livre de látex, linha radiopaca contínua, 

placa de fixação flexível, fita ou cadarço de 
fixação, descartável, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico. SEM BalÃo, diâmetro interno 
de: 3,5mm

30 caNcElado No JUlGaMENTo

3. 

Cânula para traqueostomia com flange ajustável, 
em PVc, livre de látex, linha radiopaca contínua, 

placa de fixação flexível, fita ou cadarço de 
fixação, descartável, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico. SEM BalÃo, diâmetro interno 
de: 4,0mm

50 caNcElado No JUlGaMENTo

4. 

Cânula para traqueostomia com flange ajustável, 
em PVc, livre de látex, linha radiopaca contínua, 

placa de fixação flexível, fita ou cadarço de 
fixação, descartável, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico. coM BalÃo, pré moldado de 
baixa pressão e alto volume, balão de controle 
de pressão com válvula de segurança e encaixe 

para seringas luer slip e luer lock, mandril auxiliar 
à introdução.

80 caNcElado No JUlGaMENTo

5. 

Cânula para traqueostomia com flange ajustável, 
em PVc, livre de látex, linha radiopaca contínua, 

placa de fixação flexível, fita ou cadarço de 
fixação, descartável, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico. coM BalÃo, pré moldado de 
baixa pressão e alto volume, balão de controle 
de pressão com válvula de segurança e encaixe 

para seringas luer slip e luer lock, mandril auxiliar 
à introdução.

170 caNcElado No JUlGaMENTo

6. 

Cânula para traqueostomia com flange ajustável, 
em PVc, livre de látex, linha radiopaca contínua, 

placa de fixação flexível, fita ou cadarço de 
fixação, descartável, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico. coM BalÃo, pré moldado de 
baixa pressão e alto volume, balão de controle 
de pressão com válvula de segurança e encaixe 

para seringas luer slip e luer lock, mandril auxiliar 
à introdução.

140 caNcElado No JUlGaMENTo

7. 

Cânula para traqueostomia com flange ajustável, 
em PVc, livre de látex, linha radiopaca contínua, 

placa de fixação flexível, fita ou cadarço de 
fixação, descartável, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico. coM BalÃo, pré moldado de 
baixa pressão e alto volume, balão de controle 
de pressão com válvula de segurança e encaixe 

para seringas luer slip e luer lock, mandril auxiliar 
à introdução.

75 caNcElado No JUlGaMENTo

8. 

Cânula para traqueostomia com flange ajustável, 
em PVc, livre de látex, linha radiopaca contínua, 

placa de fixação flexível, fita ou cadarço de 
fixação, descartável. COM BALÃO, pré moldado 

de baixa pressão e alto volume, balão de controle 
de pressão com válvula de segurança e encaixe 

para seringas luer slip e luer lock, mandril auxiliar 
à introdução

70 caNcElado No JUlGaMENTo

drENoS dE KEHr

9. 
dreno de Kehr, estéril, em látex, embalado 

individualmente, em papel grau cirúrgico, no 
tamanho: Nº 12

50 caNcElado No JUlGaMENTo

10. 
dreno de Kehr, estéril, em látex, embalado 

individualmente, em papel grau cirúrgico, no 
tamanho: nº 14

50 caNcElado No JUlGaMENTo

drENoS dE PENroSE

11. 
dreno de Penrose, estéril, em látex, embalado 
individualmente, em papel grau cirúrgico, no 

tamanho: n° 1
260 caNcElado No JUlGaMENTo

12. 
dreno de Penrose, estéril, em látex, embalado 
individualmente, em papel grau cirúrgico, no 

tamanho: nº 2
360 caNcElado No JUlGaMENTo

13. 
dreno de Penrose, estéril, em látex, embalado 
individualmente, em papel grau cirúrgico, no 

tamanho: nº 3
120 caNcElado No JUlGaMENTo

14. 
dreno de Penrose, estéril, em látex, embalado 
individualmente, em papel grau cirúrgico, no 

tamanho: nº 4
260 caNcElado No JUlGaMENTo

Belém/Pa, 16 de agosto de 2021
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 692857

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 116/2021
Valor: r$ 16.484,00 (dEZESSEiS Mil, QUaTrocENToS E oiTENTa E QUa-
Tro rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos de Uso Geral – injetá-
veis para atender à necessidade de 03 (três) meses nas clínicas, unidades 
de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 10  /08/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
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orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits
Plano interno - 040008288c e ou 7684coVidPara
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: f. cardoSo & cia lTda
Endereço: rua João Nunes de Souza, 125, Br 316, km 08
aNaNiNdEUa /Pa
cEP: 67.033-030
Telefone: (91) 3202-1344 – 3202-1311
E-mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 692844
dispensa: 116/2021
Valor: r$ 112.425,00 (cENTo E doZE Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E 
ciNco rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos de Uso Geral – injetá-
veis para atender à necessidade de 03 (três) meses nas clínicas, unidades 
de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 10  /08/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits
Plano interno - 040008288c e ou 7684coVidPara
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: coMErcial MoSTaErT lTda
Endereço: cais de Santa rita, 450 – loja d – São José – recife - PE
cEP: 50020-360
Telefone: (81) 3224-2554
E-mail: mostaert@terra.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 692848
dispensa: 116/2021
Valor: r$ 300.464,00 (TrEZENToS Mil, QUaTrocENToS E SESSENTa E 
QUaTro rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos de Uso Geral – injetá-
veis para atender à necessidade de 03 (três) meses nas clínicas, unidades 
de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 10/08/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits
Plano interno - 040008288c e ou 7684coVidPara
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: Pro-rEMEdioS diSTriBUidora dE Prod. farMacÊUTicoS E 
coSMÉTicoS lTda.
Endereço: - rUa SÃo PaUlo, Nº 39, Bairro MEdEiroS - cEP: 75900-036 
- rio VErdE - Go cEP: 50020-360
Telefone: 64 30182441 / 41412522 / 30182571
E-mail: proremediosdf@gmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 692851

.

.

diÁria
.

Portaria N° 462, de 16 de aGosto de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
considerando os termos do art. 11 do decreto nº 734 de 07 de abril de 
1992 e suas alterações;
ProcESSo: 2021/808225 dE 26/07/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna - fHcGV, abaixo elencado(s), 0,5 (meia) diária cor-
respondente ao deslocamento da cidade de Belém/Pa para a cidade de 
castanhal/Pa e Vigia/Pa, no dia 27/07/2021, com o objetivo de levar os 
pacientes clEiToN MoNTEiro da SilVa e ViTor fUrTado da SilVa que 
se encontram de alta do Serviço de clínica Psiquiátrica.

MaTricUla NoME carGo cPf
54194543/ 1 EliZaBETH daS dorES SilVa aSSiSTENTE Social 143.562.602-87
5959511/ 1 Elcio fErNaNdo fErrEira dE frEiTaS MoToriSTa 562.869.372-34

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 693005

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 178/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 178/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 07/2021/fHcGV, Processo nº 2021/799154, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 04/08/2021.
oBJETo: aquisição eventual de compressa e assemelhados para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 13/08/2021 a 12/08/2022.
EMPrESa: orToM iNdÚSTria TÊXTil lTda., pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº  04.890.798/0001-45, inscrição Estadual 
nº554.088.675.116, com sede na rua ortofen, 02 a 08 – Jardim Brasil – 
Porto feliz – SP, cEP: 18540-000.

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

10

compressas cirúrgicas campo opera-
tório estéril ETo coM fio radioPa-
co tipo ii Pc 1 4,5400 4,54 medindo 
10x9cm encolhido, confeccionadas 
com fios 100% algodão em tecido 

quádruplo sobreposto tipo tela, fixa-
das entre si, aproximadamente com 9 
gramas por unidade. Possuir costuras 
nas laterais e dispositivo para fixação 
em forma de cadarço duplo formando 

uma alça livre contendo 30cm de 
comprimento, isentas de substâncias 
gordurosas, amido, corantes corre-
tivos, alvejantes ópticos, manchas, 
impurezas, integras e sem defeitos. 

Embaladas em pacotes de papel grau 
cirúrgico com filme termoplástico.

20.000 orTofEN r$ 4,49 r$ 89.800,00

11

compressas cirúrgicas campo 
operatório estéril ETo coM fio 

radioPaco tipo ii Pc 1 5,2000 5,20 
medindo 25x28cm, confeccionadas 
com fios 100% algodão em tecido 
quádruplo sobreposto tipo tela, 

fixadas entre si, com 18 gramas por 
unidade. Possui costuras nas laterais 
e dispositivo para fixação em forma 

de cadarço duplo formando uma 
alça livre contendo 30cm de compri-
mento, alvejantes ópticos, manchas, 
impurezas, integras e sem defeitos. 

Embaladas em pacotes de papel grau 
cirúrgico com filme termoplástico

30.000 orTofEN r$ 6,49 r$ 194.700,00

Valor ToTal: r$ 284.500,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 284.500,00 (duzentos e oitenta 
e quatro mil e quinhentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 693164

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 365 de 16 de aGosto de 2021
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o SEcrETário adJUNTo dE 
SaÚdE E rESolVEr dEMaiS aSSUNToS iNErENTES a ESTE Hrca Na ci-
dadE dE 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):
MarcEla rodriGUES doS SaNToS – Mat. 63077998-3, dirETora
Nº 7.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 17 À 24/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 366 de 16 de aGosto de 2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora dESTE HoSPiTal rEGioNal Para 
ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o SEcrETário adJUNTo dE SaÚdE E 
rESolVEr dEMaiS aSSUNToS iNErENTES a ESTE Hrca Na cidadE dE 
BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
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SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Nº 7.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 17 À 24/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 692926
Portaria Nº 369 de 16 de aGosto de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 05 À 06/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 693167
Portaria Nº 368 de 16 de aGosto de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfEr-
MaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 12/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 367 de 16 de aGosto de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 12/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 693157

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 071/2021-Hrs de 16 de aGosto de 2021.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da Portaria n° 210/2021-ccG de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doE n°34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o teor do MEMoraNdo nº 410/2021 HrSalGaB –SESPa.
rESolVE: dESiGNar a servidora Maria KarEM doS SaNToS fErNaN-
dES, Matrícula nº 57211829-2, cargo: administradora, para exercer a fun-
ção de fiscal do contrato nº 070/2016/HrS(E.B cardoSo EirEli), bem 
como pelo atesto dos documentos das despesas, quando comprovada a 
fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no 
âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previs-
tos em lei.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE, SaliNoPoliS/Pa, 16/08/2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 693150

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 021/2021/Hrs
o presente contrato decorre do processo licitatório de Pregão eletrônico 
nº 003/2021/HrS, Processo PaE Nº 2021/386483, e possui por objeto: 
a coNTraTaÇÃo, EM caráTEr EMErGENcial, dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUlo TiPo aM-
BUlÂNcia, ModElo SiMPlES rEMoÇÃo TiPo a (fUrGÃo), NoVo (ZEro 
KM), aNo/ModElo 2020, MoTor No MÍNiMo 1.6, GaSoliNa, SEM MoTo-
riSTa, Por QUiloMETraGEM liVrE, SEM coMBUSTÍVEl, coM MaNUTEN-
ÇÕES PrEVENTiVaS E corrETiVaS Por coNTa da coNTraTada, para 
transporte de pessoas em serviço e pacientes, para atender a demanda 
do Hospital regional de Salinópolis, pelo período de 12 (doze) meses, em 
regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações cons-
tantes no Termo de referência.
Valor do coNTraTo: r$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)

ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 13/08/2021 a 13/08/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Gestão/Unidade:  ESTadUal
PTrES: 10122129783380000
foNTE dE rEcUrSo: 0103006355 (fES)
ElEMENTo dE dESPESa: 339033
PlaNo iNTErNo: 4120008338c
coNTraTada: aGaTHa locadora dE VEicUloS lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 20.607.698/0001-15, sediada na rUa fidElciNo coSTa, 
Nº 288, Bairro: iNdEPENdENcia, cidadE: BElo HoriZoNTE/MG, cEP: 
30.672-340.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 692937

secretaria de estado
de traNsPortes

.

errata
.

Portaria Nº 195 de 10.08.2021
assunto: licença Prêmio
Nome: MarioNildo GaMa Vidal
onde lê se: Triênio 01/02/1997 a 02/03/2020
leia-se: Triênio 01/02/1997 a 31/01/2000

Protocolo: 693168

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
ProcESSo: 2020/1092765
Nº do coNTraTo: 30/2021
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de máquinas para a 
SETraN, visando a recuperação das estradas vicinais dos municípios com 
ligação ao município de Belém, conforme especificações e quantitativos es-
tabelecidos no Termo de referência, tópico 2.1, Tabela 01, item 01, anexo 
do Edital.
Valor GloBal: r$ 11.816.000,00 (onze milhões, oitocentos e dezesseis 
mil reais).
daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2021.
PraZo: 12 MESES.
ModalidadE: Pregão Eletrônico 01/2021 – SETraN.
doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: Unidade orçamentá-
ria: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despe-
sa: 449052; origem de recurso: Tesouro; fonte do recurso: 6101000000.
dadoS da coNTraTada:
NoME: MÔNaco diESEl lTda.
cNPJ: 05.024.583/0001-04.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 692831

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
Pregão eletrônico nº. 005/2021. Processo nº 2021/579385.
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de mão de 
obra especializada em tecnologia da informação para o desenvolvimento de 
sistemas de informação e de infraestrutura de tecnologia, conforme requi-
sitos, especificações, quantitativos e níveis de serviços constantes no Ter-
mo de Referência, considerando a inovação tecnológica, buscando qualifi-
cação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnoló-
gico da administração desta Secretaria, homologado em favor da empresa 
aVaNT TEcNoloGia E iNforMaTica lTda, cNPJ nº 30.649.749/0001-25, 
no valor total de r$ 203.520,00, pela autoridade competente, Sr. adlEr 
SilVEira, Secretário de Estado de Transportes, na data de 27/07/2021.

Protocolo: 692629

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 206 de 12 de agosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: a servidora se deslocará para inspecionar os serviços que estão 
sendo executados no âmbito dos municípios de marabá (Pa-150) e (Pa-
263) Breu Branco.
origem: Belém
destino(s): Marabá e Breu Branco
Servidor (a): leila adriane Nascimento Martins
cargo: diretor Técnico de Transportes
id. funcional: 8400940/3
Período: 17 a 18/08/2021
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 207 de 12 de agosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: inspecionar os serviços no âmbito da Pa-256, nos municípios de 
Paragominas e ipixuna.
origem: Belém
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destino(s): Paragominas e ipixuna
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 11 a 13/08/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 208 de 12 de agosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para inspecionar os serviços no âmbito 
da Pa-150, em trechos dos municípios de Goianésia, Jacundá, Nova ipixu-
na e Morada Nova.
origem: Belém
destino(s): Goianésia, Jacundá, Nova ipixuna e Morada Nova
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 19 a 21/08/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 209 de 12 de agosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: acompanhar a diretora até o município de Marabá. Pa-150 e 
Breu Branco Pa-263.
origem: Belém
destino(s): Marabá e Breu Branco
Servidor (a): Edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 17 a 18/08/2021
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 211 de 16 de agosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: assinatura oS Pa-220 – TraNSMaÚ - Marapanim
origem: Belém
destino(s): Marapanim
Servidor (a): adler Gerciley almeida da Silveira
cargo: Secretário de Estado de Transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 22/07/2021
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 212 de 16 de agosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: assinatura de convênios em Xinguara, Bannach, Eldorado cara-
jás, cumaru e rio Maria.
origem: Belém
destino(s): Xinguara, Bannach, Eldorado carajás, cumaru e rio Maria
Servidor (a): adler Gerciley almeida da Silveira
cargo: Secretário de Estado de Transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 21/08/2021
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 692822

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: concorrência.
Número: n.º 014/2021.
oBJETo: construção e Pavimentação da Pa-424, trecho Entroncamento 
rodovia Pa-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.
comunicamos aos interessados que a empresa J.a. coNSTrUcoNS ciVil 
EirEli., interpôs recurso administrativo contra a decisão desta comissão 
de iNaBiliTá-la no certame, e que, a partir da publicação deste aviso, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desse recurso, 
cuja cópia se encontra à disposição dos interessados nesta cPl, no horário 
de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente de licitação da 
SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 16 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 692830
receBiMeNto de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
“ProdEir – Projeto de desenvolvimento e integração regional”
a SETraN - SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES, cNPJ. 
04.953.717/0001-09, torna público que recebeu a licença de instalação 
(li) No 3167/2021, com validade até 12/08/2025 da SEMaS - SEcrETaria 
dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, resultante do Pro-
cesso Nº 2021/0000015073 do ProdEir TrEcHo 06, rodovia Pa-256 lote 
II, a ser executada pela AMETA” para as obras de melhoria e requalificação 
(pavimentação, drenagem, sinalização e substituição de pontes de madeira 
por pontes de concreto).
Belém/Pará, 16 de agosto de 2021
adler Silveira - Secretário Estadual de Transportes

Protocolo: 692905

resULtado de JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo e 
coNVocaÇÃo das eMPresas
Modalidade: concorrência.
Número: n.º 013/2021.
oBJETo: Serviços construção e Pavimentação da Pa-462, trecho entronca-
mento rodovia Br-308 / Vila araí, com extensão de 45,00 km, na região 
de integração do Guamá, sob a Jurisdição do 2° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação, torna público o resultado do julgamento dos recur-
sos administrativos, após o exame realizado pela coordenadoria Jurídica 
através da Manifestação Jurídica n° 348/2021 e ratificada pelo Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Transportes, que resolveu: HaBiliTar a empresa 
ENGETErra coNSTrUÇÕES E TErraPlaNaGEM lTda; e manter a inabili-
tação da empresa J a coNSTrUcoNS ciVil EirEli. as empresas habilita-
das ficam desde já convocadas para a data de 18/08/2021, às 12h00min, 
para abertura e julgamento das propostas de preços relativos à concorrên-
cia Pública n°013/2021.
Belém, 16 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 693100

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise conjunta 
da comissão de licitação e o parecer da Gerência Jurídica, referente ao 
Processo nº 2021/597983 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Procedimento 
licitatório nº 007/2021- cPH, que tem como objeto à contratação de em-
presa para a prestação de obras e serviços de engenharia para a execução 
da reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas 
do Município de Bagre, o qual visa atender a companhia de Portos e Hi-
drovias do Estado do Pará, autorizando a contratação e emissão de Nota 
de Empenho em favor da seguinte empresa: ocEaNorTE coNSTrUÇÕES 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf-27.135.996/0001-07, com sede na rua Munici-
palidade, Ed. Mirai Office, nº 985, Sala 1518, bairro Umarizal, CEP:66.050-
350, e-mail: lucca@oceanorte.com , município de Belém, Estado do Pará, 
por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação do único 
item do Edital, pelo valor global de r$2.462.965,16 (dois milhões, qua-
trocentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e 
dezesseis centavos).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 692638

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
a Presidente da comissão de licitação da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará - cPH, instituída pela PorTaria Nº 098/2020-GP de 
05/10/2020, torna público o resultado do julgamento do ProcEdiMENTo 
liciTaTÓrio nº007/2021-cPH, referente à contratação de empresa para a 
prestação de obras e serviços de engenharia para a execução da reforma 
e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas do Município 
de Bagre, o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará, derivado do Processo nº 2021/597983, decide adJUdicar o 
seguinte resultado: a empresa ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf-27.135.996/0001-07, com sede na rua Municipalidade, 
Ed. Mirai Office, nº 985, Sala 1518, bairro Umarizal, CEP:66.050-350, 
e-mail: lucca@oceanorte.com , município de Belém, Estado do Pará, foi à 
vencedora do único item do certame, pelo valor global de r$2.462.965,16 
(dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta 
e cinco reais e dezesseis centavos), por ter apresentado a proposta mais 
vantajosa para a contratação. Para todos os efeitos legais.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
andré filipe Silva ferreira
Presidente da cl/cPH
PorTaria Nº 098/2020 – GP 05/10/2020
Matrícula nº5945620

Protocolo: 692640
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 260 de 13 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
r E S o l V E:
aUToriZar o servidor PaUlo afoNSo MarTiNS dE liMa, matrícula nº 
23264, ocupante do cargo de Engenheiro agronomo - carteira Nacional de 
Habilitação n°00301307964, categoria B, a dirigir os veículos desta SEdaP, 
a contar da presente data, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- SEdaP.

Protocolo: 692571
Portaria Nº 253 de 11 de aGosto de 2021

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, publicado no 
doE nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de 
Órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta, autárquica 
e fundacional;
coNSidEraNdo o art. 3º § 2º a cessão de servidor no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedade de 
economia mista, observará o prazo de até 04 (quatro) anos, conforme 
previsto no instrumento respectivo de cessão, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, a critério dos órgãos ou entidades envolvidos 
e com a anuência do servidor cedido.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/525792;
r E S o l V E:
cEdEr o servidor JoÃo UliSSES BaraTa da SilVa, matrícula nº 
5899728/1, ocupante do cargo de Técnico de Pesca e aquicultura - Esta-
tístico, para a Secretaria de administração e Planejamento - SEPlad, pelo 
período de 16.08.2021 a 14.08.2025, com ônus para o órgão cessionário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- SEdaP.

Protocolo: 692591

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 433/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: antonia do Socorro aleixo Barbosa
carGo: diretora
MaTrÍcUla: 2016923/
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Moju/Pa
oBJETiVo: organizar as etapas do processo produtivo das unidades de-
monstrativas e quintais produtivos
PErÍodo: 20/08/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 434/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: cleidiana Monteiro Monteiro
carGo: Gerente
MaTrÍcUla: 5947307/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Moju/Pa
oBJETiVo: organizar as etapas do processo produtivo das unidades de-
monstrativas e quintais produtivos
PErÍodo: 20/08/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 435/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Maria clarice leonel
carGo: Técnico a
MaTrÍcUla: 2016923
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Moju/Pa

oBJETiVo: organizar as etapas do processo produtivo das unidades de-
monstrativas e quintais produtivos
PErÍodo: 20/08/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 437/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário(a): Geraldo dos Santos Tavares
carGo/fUNÇÃo: Eng.º agro.º
MaTricUla: 18880
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Gurupá/Pa
oBJETiVo: Visita técnica á área de produção de cacau de várzea da comu-
nidade Maria no Município de Gurupá
PErÍodo: 20 a 25/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 438/2021
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: ivaldo Santos de Santana
carGo: Engenheiro agrônomo
MaT. fUNcioNal: 14.826-1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Gurupá/Pa
oBJETiVo: Visita técnica á área de produção de cacau de várzea da comu-
nidade Maria no Município de Gurupá
PErÍodo: 20 a 25/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 692985
Portaria Nº 423/2021

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: dulcimar de Melo e Silva
carGo: Engenheira agrônoma
MaT. fUNcioNal: 22705/1
oriGEM: Belém/Pa
oBJETiVo: reunir com associações e cooperativas, e produtores de cacau 
da região.
dESTiNo: Paragominsa/Pa
PErÍodo: 20 a 21/08/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário

Portaria Nº 424/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário(a): alexandre alberto Gonçalves Galvão
carGo/fUNÇÃo: Eng.º agro.º
MaTricUla: 3178595
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tracuateua/Pa
oBJETiVo: fiscalizar a execução dos contratos administrativos para aqui-
sição dos itens da ata de registro de preço, oriundo do pregão eletrôni-
co SEdaP
PErÍodo: 18/08/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário

Portaria Nº 425/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário(a): Victor alax Menezes Bastos
carGo/fUNÇÃo: Supervisor
MaTricUla: 5953592
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
oBJETiVo: conduzir veículos que serão destinados para as regionais desta 
SEdaP PErÍodo: 18 a 20/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 426/2021
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: Kamal Jorge Bastos abou El Hosn
carGo: (Motorista)
MaTrÍcUla: 5893618
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
oBJETiVo: conduzir veículos que serão destinados para as regionais desta 
SEdaP PErÍodo: 18 a 21/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP
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Portaria Nº 427/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: cristóvão figueiredo de Moraes
carGo: Motorista
MaTrÍcUla: 55586542
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
oBJETiVo: conduzir veículos que serão destinados para as regionais desta 
SEdaP PErÍodo: 18 a 21/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 428/2021
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: Emerson de Souza Vieira
carGo: Motorista
MaTricUla: 57205257
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
oBJETiVo: conduzir veículos que serão destinados para as regionais desta 
SEdaP PErÍodo: 18 a 21/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 430/2021
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: Marcia de Pádua Bastos Tagore
carGo: Eng.ª agr.ª
MaT. fUNcioNal: 3179729/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Bragança, Viseu e Tracuateua/Pa
oBJETiVo: Visitas técnicas aos produtores da iG e reunião com gestores 
para elaboração dos projetos de desenvolvimento.
PErÍodo: 17 a 20/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 692935

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 259 de 13 de aGosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2021/878883;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
de 04/08/2021 a 31/08/2021 do servidor dilSoN da cUNHa, matrícula 
nº 11312/ 1, concedida por meio da PorTaria Nº 206 de 07/07/2021, 
publicada no doE 34.633 de 09/07/2021.
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP

Protocolo: 692573

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 257 de 13 de aGosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
considerando o processo nº 2021/874937;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 222 de 14.07.2021, publicada no 
doE nº 34.642 de 16.07.2021;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP

Protocolo: 692578
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Portaria N° 1228 de 16 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e

coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 01161, de 24 de 
setembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.254, 
de 03 de outubro de 2012, arrecadou a área de terras denominada GlEBa 
SÍTio caPiXaBa, localizada no Município de São francisco do Pará, com 
área de 35,4604 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de 
imóveis da comarca de castanhal sob o nº 20747, livro: 2-Br, folha: 48;
coNSidEraNdo que o perímetro da área denominada Gleba Sítio capixa-
ba foi ajustado a partir do georreferenciamento a fim de eliminar a sobre-
posição com área já titulada;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2007/171822.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro da área da Gleba Sítio capixaba, localizada 
no Município de São francisco do Pará, de uma área de 42,8433 ha, para 
uma área de 35,4604 ha (trinta e cinco hectares, quarenta e seis ares 
e quatro centiares) com limites, confrontações e demais especificações 
técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos 
seguintes termos: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice cB-
5-M-4200, de coordenadas N 9.856.520,24m e E 190.654,08m; situado na 
divisa do Sítio Betel, de José Wellington Sousa; deste, segue confrontando 
com o referido imóvel, com os seguintes azimutes e distâncias: 202°04’38” 
e 807,86 m até o vértice cB5-M-4205, de coordenadas N 9.855.771,61m 
e E 190.350,44m; situado na divisa do Sítio Betel e limite da faixa de 
domínio da rodovia federal Br-316, que liga castanhal a Santa Maria do 
Pará; deste, segue confrontando com a referida rodovia, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 273°05’11” e 197,44 m até o vértice cB5-M-4206, 
de coordenadas N 9.855.782,24m e E 190.153,29m; situado no limite da 
faixa de domínio da rodovia federal Br-316 e limite da faixa de domínio 
do ramal da Erte, que liga a rodovia Br-316; deste, segue confrontando 
com o referido ramal, com os seguintes azimutes e distâncias: 4°40’27” e 
522,29 m até o vértice cB5-M-4195, de coordenadas N 9.856.302,79m e E 
190.195,85m; situado no limite da faixa de domínio do ramal da Erte e di-
visa de imóvel sem denominação, de Maria Santana da Silva; deste, segue 
confrontando com o imóvel sem denominação, com os seguintes azimutes 
e distâncias: 6°10’22” e 22,69 m até o vértice cB5-M-2626, de coorde-
nadas N 9.856.325,35m e E 190.198,29m; 263°35’07” e 36,52 m até o 
vértice cB5-M-4196, de coordenadas N 9.856.321,27m e E 190.162,00m; 
situado na divisa de imóvel sem denominação e limite da faixa de domínio 
do ramal da Erte; deste, segue confrontando com o referido ramal, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 259°03’25” e 11,64 m até o vértice cB-
5-M-4197, de coordenadas N 9.856.319,06m e E 190.150,57m; situado no 
limite da faixa de domínio do ramal da Erte e divisa de imóvel sem denomi-
nação, de Maria Santana da Silva; deste, segue confrontando com o imóvel 
sem denominação, com os seguintes azimutes e distâncias: 258°16’00” e 
554,55 m até o vértice cB5-M-2620, de coordenadas N 9.856.206,29m 
e E 189.607,61m; situado na divisa de imóvel sem denominação e de 
imóvel sem denominação, de antonio Eustáquio de oliveira; deste, segue 
confrontando com o imóvel sem denominação, com os seguintes azimutes 
e distâncias: 323°54’12” e 438,97 m até o vértice cB5-M-2621, de coor-
denadas N 9.856.560,99m e E 189.348,99m; situado na divisa de imóvel 
sem denominação e de imóvel sem denominação, de José Barbosa rodri-
gues; deste, segue confrontando com o imóvel sem denominação, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 98°38’08” e 403,93 m até o vértice 
cB5-M-4199, de coordenadas N 9.856.500,34m e E 189.748,34m; situado 
na divisa de imóvel sem denominação e de imóvel sem denominação, da 
Empresa regional de Tranmissão de Energia S/a - ErTE; deste, segue 
confrontando com o imóvel sem denominação, com os seguintes azimutes 
e distâncias: 194°14’55” e 47,13 m até o vértice cB5-M-4198, de coorde-
nadas N 9.856.454,66m e E 189.736,74m; 104°58’32” e 180,65 m até o 
vértice cB5-M-4203, de coordenadas N 9.856.407,98m e E 189.911,25m; 
situado na divisa de imóvel sem denominação e do limite da faixa de do-
mínio do ramal da Erte; deste, segue confrontando com o referido ramal, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 80°27’44” e 23,72 m até o vér-
tice cB5-M-4202, de coordenadas N 9.856.411,91m e E 189.934,64m; 
situado no limite da faixa de domínio do ramal da Erte e divisa de imóvel 
sem denominação, da Empresa regional de Transmissão de Energia S/a 
- ErTE; deste, segue confrontando com o imóvel sem denominação, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 15°06’02” e 59,54 m até o vértice 
cB5-M-4207, de coordenadas N 9.856.469,39m e E 189.950,15m; situado 
na divisa de imóvel sem denominação e da divisa de imóvel sem denomi-
nação de José Barbosa rodrigues; deste, segue confrontando com o imóvel 
sem denominação, com os seguintes azimutes e distâncias: 99°33’15” e 
440,77 m até o vértice cB5-M-4208, de coordenadas N 9.856.396,23m e E 
190.384,81m; situado na divisa de imóvel sem denominação e da divisa do 
Sítio Betel, de José Wellington Sousa; deste, segue confrontando com o re-
ferido imóvel, com os seguintes azimutes e distâncias: 65°16’19” e 296,45 
m até o vértice cB5-M-4200, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, 
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referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 20747, livro: 2-Br, folha: 48, junto ao cartório de regis-
tro de imóveis da comarca castanhal.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 692576
Portaria N° 1229 de 16 de aGosto de 2021

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 01160, de 24 de 
setembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.254, 
de 03 de outubro de 2012, arrecadou a área de terras denominada GlEBa 
SÍTio GiraSSol, localizada no Município de São francisco do Pará, com 
área de 42,1417 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de 
imóveis da comarca de castanhal sob o nº 20746, livro: 2-Br, folha: 47;
coNSidEraNdo que o perímetro da área denominada Gleba Sítio Girassol 
foi ajustado a partir do georreferenciamento a fim de eliminar a sobrepo-
sição com área já titulada;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2007/171827.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro da área da Gleba Sítio Girassol, localizada no 
Município de São francisco do Pará, de uma área de 41,0098 ha, para uma 
área de 42,1417 ha (quarenta e dois hectares, quatorze ares e dezesse-
te centiares) com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes 
termos: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice cB5-M-2627, de 
coordenadas N 9.857.628,69m e E 190.346,38m; situado na divisa do Sítio 
Saturnino com o limite da faixa de domínio do ramal do caranã, que liga a 
Br-316; deste, segue confrontando com o referido ramal, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 142°38’37” e 740,97 m até o vértice cB5-M-2628, 
de coordenadas N 9.857.039,71m e E 190.795,98m; situado no limite 
da faixa de domínio do ramal do caranã e divisa do Sítio Betel, de José 
Wellington Sousa; deste, segue confrontando com o referido imóvel, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 236°55’20” e 688,23 m até o vértice 
cB5-M-4209, de coordenadas N 9.856.664,09m e E 190.219,29m; situado 
na divisa do Sítio Betel e imóvel sem denominação, de José Barbosa ro-
drigues; deste, segue confrontando com o imóvel sem denominação, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 344°07’05” e 596,41 m até o vértice 
cB5-M-2625, de coordenadas N 9.857.237,73m e E 190.056,08m; situado 
na divisa de imóvel sem denominação e de imóvel sem denominação, de 
antonio Eustáquio de oliveira; deste, segue confrontando com o imóvel 
sem denominação, com os seguintes azimutes e distâncias: 335°21’46” e 
243,55 m até o vértice cB5-M-2624, de coordenadas N 9.857.459,11m e 
E 189.954,55m; situado na divisa de imóvel sem denominação e do Sítio 
Saturnino, de antonio lopes de lima; deste, segue confrontando com o re-
ferido imóvel, com os seguintes azimutes e distâncias: 66°35’51” e 426,95 
m até o vértice cB5-M-2627, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 20746, livro: 2-Br, folha: 47, junto ao cartório de regis-
tro de imóveis da comarca castanhal.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 692609
Portaria N° 1231 de 16 de aGosto de 2021

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;

coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 078, de 30 de 
janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.304, de 31 de 
janeiro de 2017, arrecadou a área de terras denominada GlEBa iGaraPÉ 
TaMBUÍ-aÇÚ 2, localizada no Município de Baião, com área de 9.413,9749 
ha, a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca 
de Baião sob o nº 1.136, livro: 2-d, folha: 257;
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da Gleba igarapé 
Tambuí-açú 2, para atender a regularização fundiária de áreas parcial-
mente inseridas na mesma;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2016/201733.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da Gleba igarapé Tambuí-açú 2, locali-
zada no Município de Baião, a qual passará a ter uma área de 10.273,8438 
ha (dez mil, duzentos e setenta e três hectares, oitenta e quatro ares e 
trinta e oito centiares) com limites, confrontações e demais especificações 
técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos 
seguintes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 
9.705.355,19m e E = 679.349,61m; deste, segue confrontando com os 
limites da Gleba Estadual aipií, com a seguinte distância 241,29 m e 
azimute plano 181°04’33” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.705.113,94m e E = 679.345,08m; 62,93 m e azimute plano 181°04’28” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.705.051,02m e E = 679.343,90m; 
304,14 m e azimute plano 181°04’33” até o marco M-004, de coordenada 
N = 9.704.746,93m e E = 679.338,19m; 53,32 m e azimute plano 
181°04’29” até o marco M-005, de coordenada N = 9.704.693,62m e E = 
679.337,19m; 10,25 m e azimute plano 181°07’04” até o marco M-006, de 
coordenada N = 9.704.683,37m e E = 679.336,99m; 8,62 m e azimute 
plano 181°03’48” até o marco M-007, de coordenada N = 9.704.674,75m 
e E = 679.336,83m; 155,48 m e azimute plano 181°04’34” até o marco 
M-008, de coordenada N = 9.704.519,30m e E = 679.333,91m; 47,01 m 
e azimute plano 181°04’22” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.704.472,30m e E = 679.333,03m; 42,17 m e azimute plano 181°04’25” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.704.430,14m e E = 679.332,24m; 
41,81 m e azimute plano 181°04’09” até o marco M-011, de coordenada N 
= 9.704.388,34m e E = 679.331,46m; 53,29 m e azimute plano 181°04’31” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.704.335,06m e E = 679.330,46m; 
101,79 m e azimute plano 181°04’51” até o marco M-013, de coordenada 
N = 9.704.233,29m e E = 679.328,54m; 46,67 m e azimute plano 
181°04’05” até o marco M-014, de coordenada N = 9.704.186,63m e E = 
679.327,67m; 14,91 m e azimute plano 181°04’33” até o marco M-015, de 
coordenada N = 9.704.171,72m e E = 679.327,39m; 294,75 m e azimute 
plano 186°07’16” até o marco M-016, de coordenada N = 9.703.878,65m 
e E = 679.295,96m; 111,80 m e azimute plano 186°07’14” até o marco 
M-017, de coordenada N = 9.703.767,49m e E = 679.284,04m; 141,86 m 
e azimute plano 193°07’24” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.703.629,33m e E = 679.251,83m; 129,50 m e azimute plano 189°34’12” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.703.501,63m e E = 679.230,30m; 
186,36 m e azimute plano 211°11’09” até o marco M-020, de coordenada 
N = 9.703.342,20m e E = 679.133,80m; 133,43 m e azimute plano 
208°49’13” até o marco M-021, de coordenada N = 9.703.225,30m e E = 
679.069,48m; 256,77 m e azimute plano 221°52’22” até o marco M-022, 
de coordenada N = 9.703.034,10m e E = 678.898,09m; 277,80 m e 
azimute plano 212°41’51” até o marco M-023, de coordenada N = 
9.702.800,32m e E = 678.748,02m; 73,23 m e azimute plano 211°11’45” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.702.737,68m e E = 678.710,09m; 
74,15 m e azimute plano 211°11’25” até o marco M-025, de coordenada N 
= 9.702.674,25m e E = 678.671,69m; 39,00 m e azimute plano 211°11’44” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.702.640,89m e E = 678.651,49m; 
109,40 m e azimute plano 184°10’21” até o marco M-027, de coordenada 
N = 9.702.531,78m e E = 678.643,53m; 110,29 m e azimute plano 
184°10’31” até o marco M-028, de coordenada N = 9.702.421,78m e E = 
678.635,50m; 78,96 m e azimute plano 184°10’08” até o marco M-029, de 
coordenada N = 9.702.343,03m e E = 678.629,76m; 383,54 m e azimute 
plano 183°16’56” até o marco M-030, de coordenada N = 9.701.960,12m 
e E = 678.607,80m; 433,80 m e azimute plano 181°59’36” até o marco 
M-031, de coordenada N = 9.701.526,58m e E = 678.592,71m; 199,95 m 
e azimute plano 181°59’31” até o marco M-032, de coordenada N = 
9.701.326,75m e E = 678.585,76m; 4,74 m e azimute plano 182°03’15” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.701.322,01m e E = 678.585,59m; 
70,24 m e azimute plano 194°40’17” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.701.254,06m e E = 678.567,80m; 175,04 m e azimute plano 
194°40’26” até o marco M-035, de coordenada N = 9.701.084,73m e E = 
678.523,46m; 51,57 m e azimute plano 194°40’49” até o marco M-036, de 
coordenada N = 9.701.034,84m e E = 678.510,39m; 105,12 m e azimute 
plano 206°10’48” até o marco M-037, de coordenada N = 9.700.940,50m 
e E = 678.464,01m; 205,01 m e azimute plano 206°11’02” até o marco 
M-038, de coordenada N = 9.700.756,53m e E = 678.373,55m; 151,77 m 
e azimute plano 206°11’01” até o marco M-039, de coordenada N = 
9.700.620,33m e E = 678.306,58m; 477,87 m e azimute plano 218°53’52” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.700.248,42m e E = 678.006,51m; 
337,59 m e azimute plano 235°32’10” até o marco M-041, de coordenada 
N = 9.700.057,38m e E = 677.728,17m; 325,58 m e azimute plano 
246°58’32” até o marco M-042, de coordenada N = 9.699.930,04m e E = 
677.428,53m; 311,84 m e azimute plano 264°12’55” até o marco M-043, 
de coordenada N = 9.699.898,61m e E = 677.118,28m; 343,69 m e 
azimute plano 270°04’30” até o marco M-044, de coordenada N = 
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9.699.899,06m e E = 676.774,59m; 80,84 m e azimute plano 270°04’41” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.699.899,17m e E = 676.693,75m; 
56,73 m e azimute plano 270°04’15” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.699.899,24m e E = 676.637,02m; 10,01 m e azimute plano 276°21’56” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.699.900,35m e E = 676.627,07m; 
157,03 m e azimute plano 276°23’01” até o marco M-048, de coordenada 
N = 9.699.917,81m e E = 676.471,01m; 68,59 m e azimute plano 
276°22’41” até o marco M-049, de coordenada N = 9.699.925,43m e E = 
676.402,84m; 114,60 m e azimute plano 276°22’58” até o marco M-050, 
de coordenada N = 9.699.938,17m e E = 676.288,95m; 25,50 m e azimu-
te plano 276°23’41” até o marco M-051, de coordenada N = 9.699.941,01m 
e E = 676.263,61m; 108,55 m e azimute plano 276°22’43” até o marco 
M-052, de coordenada N = 9.699.953,07m e E = 676.155,73m; 116,23 m 
e azimute plano 275°45’10” até o marco M-053, de coordenada N = 
9.699.964,72m e E = 676.040,09m; 76,36 m e azimute plano 275°44’58” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.699.972,37m e E = 675.964,11m; 
40,50 m e azimute plano 275°45’10” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.699.976,43m e E = 675.923,81m; 238,57 m e azimute plano 
275°45’07” até o marco M-056, de coordenada N = 9.700.000,34m e E = 
675.686,44m; 19,04 m e azimute plano 275°43’43” até o marco M-057, de 
coordenada N = 9.700.002,24m e E = 675.667,50m; 39,72 m e azimute 
plano 275°45’03” até o marco M-058, de coordenada N = 9.700.006,22m 
e E = 675.627,98m; 86,00 m e azimute plano 275°45’08” até o marco 
M-059, de coordenada N = 9.700.014,84m e E = 675.542,41m; 136,05 m 
e azimute plano 275°44’58” até o marco M-060, de coordenada N = 
9.700.028,47m e E = 675.407,04m; 23,79 m e azimute plano 265°01’56” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.700.026,41m e E = 675.383,34m; 
152,44 m e azimute plano 265°01’02” até o marco M-062, de coordenada 
N = 9.700.013,17m e E = 675.231,48m; 60,38 m e azimute plano 
265°01’16” até o marco M-063, de coordenada N = 9.700.007,93m e E = 
675.171,33m; 30,66 m e azimute plano 265°01’20” até o marco M-064, de 
coordenada N = 9.700.005,27m e E = 675.140,79m; 215,88 m e azimute 
plano 265°01’02” até o marco M-065, de coordenada N = 9.699.986,52m 
e E = 674.925,73m; 99,70 m e azimute plano 256°39’23” até o marco 
M-066, de coordenada N = 9.699.963,51m e E = 674.828,72m; 410,06 m 
e azimute plano 256°39’22” até o marco M-067, de coordenada N = 
9.699.868,87m e E = 674.429,73m; 40,08 m e azimute plano 256°39’26” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.699.859,62m e E = 674.390,73m; 
255,14 m e azimute plano 256°30’34” até o marco M-069, de coordenada 
N = 9.699.800,10m e E = 674.142,63m; 107,93 m e azimute plano 
256°30’30” até o marco M-070, de coordenada N = 9.699.774,92m e E = 
674.037,68m; 382,32 m e azimute plano 243°38’39” até o marco M-071, 
de coordenada N = 9.699.605,19m e E = 673.695,10m; 99,73 m e azimu-
te plano 240°18’51” até o marco M-072, de coordenada N = 9.699.555,80m 
e E = 673.608,46m; 393,02 m e azimute plano 240°18’45” até o marco 
M-073, de coordenada N = 9.699.361,15m e E = 673.267,03m; 748,89 m 
e azimute plano 229°16’48” até o marco M-074, de coordenada N = 
9.698.872,60m e E = 672.699,44m; 33,94 m e azimute plano 229°06’34” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.698.850,38m e E = 672.673,78m; 
485,42 m e azimute plano 229°06’20” até o marco M-076, de coordenada 
N = 9.698.532,59m e E = 672.306,84m; 404,65 m e azimute plano 
229°06’20” até o marco M-077, de coordenada N = 9.698.267,68m e E = 
672.000,96m; deste, segue confrontando com os limites do imóvel rural 
(SiGEf) fazenda Tambaí-açu, com a seguinte distância  81,56 m e azimu-
te plano 10°10’59” até o marco M-078, de coordenada N = 9.698.347,96m 
e E = 672.015,38m; 182,04 m e azimute plano 10°22’27” até o marco 
M-079, de coordenada N = 9.698.527,02m e E = 672.048,16m; 1.794,62 
m e azimute plano 318°08’09” até o marco M-080, de coordenada N = 
9.699.863,53m e E = 670.850,49m; 2.775,25 m e azimute plano 
233°37’49” até o marco M-081, de coordenada N = 9.698.217,82m e E = 
668.615,84m; 1.932,01 m e azimute plano 143°02’09” até o marco M-082, 
de coordenada N = 9.696.674,12m e E = 669.777,59m; 587,93 m e 
azimute plano 66°21’26” até o marco M-083, de coordenada N = 
9.696.909,90m e E = 670.316,17m; 306,40 m e azimute plano 66°21’32” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.697.032,77m e E = 670.596,86m; 
207,23 m e azimute plano 66°19’33” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.697.115,98m e E = 670.786,65m; deste, segue confrontando com os 
limites da Gleba Estadual aipií, com a seguinte distância  129,66 m e 
azimute plano 218°05’48” até o marco M-086, de coordenada N = 
9.697.013,94m e E = 670.706,65m; 234,22 m e azimute plano 211°19’22” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.696.813,86m e E = 670.584,89m; 
55,86 m e azimute plano 211°19’21” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.696.766,14m e E = 670.555,85m; 434,93 m e azimute plano 
209°16’02” até o marco M-089, de coordenada N = 9.696.386,73m e E = 
670.343,22m; 33,36 m e azimute plano 199°12’03” até o marco M-090, de 
coordenada N = 9.696.355,23m e E = 670.332,25m; 121,76 m e azimute 
plano 199°11’54” até o marco M-091, de coordenada N = 9.696.240,24m 
e E = 670.292,21m; 171,41 m e azimute plano 199°11’46” até o marco 
M-092, de coordenada N = 9.696.078,36m e E = 670.235,85m; 486,26 m 
e azimute plano 190°12’43” até o marco M-093, de coordenada N = 
9.695.599,80m e E = 670.149,64m; 526,46 m e azimute plano 188°14’47” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.695.078,78m e E = 670.074,13m; 
308,51 m e azimute plano 180°04’21” até o marco M-095, de coordenada 
N = 9.694.770,27m e E = 670.073,74m; 353,57 m e azimute plano 
173°07’08” até o marco M-096, de coordenada N = 9.694.419,25m e E = 
670.116,10m; 385,17 m e azimute plano 165°39’13” até o marco M-097, 
de coordenada N = 9.694.046,09m e E = 670.211,54m; 87,14 m e azimu-
te plano 165°39’16” até o marco M-098, de coordenada N = 9.693.961,67m 
e E = 670.233,13m; 246,68 m e azimute plano 172°36’51” até o marco 
M-099, de coordenada N = 9.693.717,04m e E = 670.264,84m; 574,72 m 
e azimute plano 177°56’02” até o marco M-100, de coordenada N = 
9.693.142,69m e E = 670.285,56m; 383,49 m e azimute plano 186°00’35” 

até o marco M-101, de coordenada N = 9.692.761,31m e E = 670.245,41m; 
135,16 m e azimute plano 186°00’33” até o marco M-102, de coordenada 
N = 9.692.626,89m e E = 670.231,26m; 101,68 m e azimute plano 
186°00’44” até o marco M-103, de coordenada N = 9.692.525,77m e E = 
670.220,61m; 65,46 m e azimute plano 264°48’40” até o marco M-104, de 
coordenada N = 9.692.519,85m e E = 670.155,42m; 339,71 m e azimute 
plano 182°06’19” até o marco M-105, de coordenada N = 9.692.180,37m 
e E = 670.142,94m; deste, segue confrontando com os limites da Gleba 
Estadual cairari, com a seguinte distância  4.238,16 m e azimute plano 
268°46’41” até o marco M-106, de coordenada N = 9.692.090,00m e E = 
665.905,74m; 114,37 m e azimute plano 268°46’57” até o marco M-107, 
de coordenada N = 9.692.087,57m e E = 665.791,40m; 138,69 m e 
azimute plano 178°06’42” até o marco M-108, de coordenada N = 
9.691.948,96m e E = 665.795,97m; 1.010,60 m e azimute plano 
178°06’46” até o marco M-109, de coordenada N = 9.690.938,91m e E = 
665.829,25m; 3.497,61 m e azimute plano 178°06’46” até o marco M-110, 
de coordenada N = 9.687.443,20m e E = 665.944,44m; 400,32 m e 
azimute plano 178°06’43” até o marco M-111, de coordenada N = 
9.687.043,10m e E = 665.957,63m; deste, segue acompanhando faixa de 
domínio da Margem direita da avenida antônio Baião, com a seguinte dis-
tândia 27,23 m e azimute plano 216°19’22” até o marco M-112, de coor-
denada N = 9.687.021,16m e E = 665.941,50m; 71,35 m e azimute plano 
217°02’30” até o marco M-113, de coordenada N = 9.686.964,21m e E = 
665.898,52m; 69,47 m e azimute plano 218°37’07” até o marco M-114, de 
coordenada N = 9.686.909,93m e E = 665.855,16m; 59,50 m e azimute 
plano 214°58’00” até o marco M-115, de coordenada N = 9.686.861,17m 
e E = 665.821,06m; 56,32 m e azimute plano 217°58’59” até o marco 
M-116, de coordenada N = 9.686.816,78m e E = 665.786,40m; 58,64 m 
e azimute plano 216°26’31” até o marco M-117, de coordenada N = 
9.686.769,61m e E = 665.751,57m; 60,51 m e azimute plano 217°11’44” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.686.721,41m e E = 665.714,99m; 
13,80 m e azimute plano 270°32’23” até o marco M-119, de coordenada N 
= 9.686.721,54m e E = 665.701,19m; 13,78 m e azimute plano 301°27’47” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.686.728,73m e E = 665.689,44m; 
13,08 m e azimute plano 357°35’25” até o marco M-121, de coordenada N 
= 9.686.741,80m e E = 665.688,89m; 75,61 m e azimute plano 3°05’36” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.686.817,30m e E = 665.692,97m; 
77,59 m e azimute plano 356°24’32” até o marco M-123, de coordenada N 
= 9.686.894,74m e E = 665.688,11m; 43,09 m e azimute plano 339°35’03” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.686.935,12m e E = 665.673,08m; 
43,95 m e azimute plano 317°55’25” até o marco M-125, de coordenada N 
= 9.686.967,74m e E = 665.643,63m; 42,31 m e azimute plano 301°13’59” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.686.989,68m e E = 665.607,45m; 
91,08 m e azimute plano 292°10’10” até o marco M-127, de coordenada N 
= 9.687.024,05m e E = 665.523,10m; 88,88 m e azimute plano 293°08’06” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.687.058,97m e E = 665.441,37m; 
67,91 m e azimute plano 295°04’01” até o marco M-129, de coordenada N 
= 9.687.087,74m e E = 665.379,86m; 23,38 m e azimute plano 312°29’11” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.687.103,53m e E = 665.362,62m; 
9,03 m e azimute plano 260°26’00” até o marco M-131, de coordenada N 
= 9.687.102,03m e E = 665.353,72m; 9,80 m e azimute plano 314°05’26” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.687.108,85m e E = 665.346,68m; 
17,52 m e azimute plano 296°15’28” até o marco M-133, de coordenada N 
= 9.687.116,60m e E = 665.330,97m; 13,97 m e azimute plano 314°40’51” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.687.126,42m e E = 665.321,04m; 
16,06 m e azimute plano 298°28’46” até o marco M-135, de coordenada N 
= 9.687.134,08m e E = 665.306,92m; 12,97 m e azimute plano 304°24’47” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.687.141,41m e E = 665.296,22m; 
15,86 m e azimute plano 318°07’03” até o marco M-137, de coordenada N 
= 9.687.153,22m e E = 665.285,63m; 17,23 m e azimute plano 307°14’32” 
até o marco M-138, de coordenada N = 9.687.163,65m e E = 665.271,91m; 
14,52 m e azimute plano 297°46’57” até o marco M-139, de coordenada N 
= 9.687.170,42m e E = 665.259,06m; 16,35 m e azimute plano 305°29’20” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.687.179,91m e E = 665.245,75m; 
13,38 m e azimute plano 303°52’48” até o marco M-141, de coordenada N 
= 9.687.187,37m e E = 665.234,64m; 15,63 m e azimute plano 295°59’29” 
até o marco M-142, de coordenada N = 9.687.194,22m e E = 665.220,59m; 
12,08 m e azimute plano 297°46’26” até o marco M-143, de coordenada N 
= 9.687.199,85m e E = 665.209,90m; 20,42 m e azimute plano 296°31’39” 
até o marco M-144, de coordenada N = 9.687.208,97m e E = 665.191,63m; 
15,24 m e azimute plano 300°31’08” até o marco M-145, de coordenada N 
= 9.687.216,71m e E = 665.178,50m; 11,99 m e azimute plano 293°23’58” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.687.221,47m e E = 665.167,50m; 
16,28 m e azimute plano 285°14’23” até o marco M-147, de coordenada N 
= 9.687.225,75m e E = 665.151,79m; 14,93 m e azimute plano 305°15’56” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.687.234,37m e E = 665.139,60m; 
13,18 m e azimute plano 296°00’05” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.687.240,15m e E = 665.127,75m; 16,03 m e azimute plano 295°48’49” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.687.247,13m e E = 665.113,32m; 
17,21 m e azimute plano 297°46’15” até o marco M-151, de coordenada N 
= 9.687.255,15m e E = 665.098,09m; 21,61 m e azimute plano 301°13’06” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.687.266,35m e E = 665.079,61m; 
13,99 m e azimute plano 290°56’05” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.687.271,35m e E = 665.066,54m; 18,10 m e azimute plano 314°45’13” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.687.284,09m e E = 665.053,69m; 
15,20 m e azimute plano 294°19’20” até o marco M-155, de coordenada N 
= 9.687.290,35m e E = 665.039,84m; 21,02 m e azimute plano 294°39’46” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.687.299,12m e E = 665.020,74m; 
20,15 m e azimute plano 301°58’42” até o marco M-157, de coordenada N 
= 9.687.309,79m e E = 665.003,65m; 14,15 m e azimute plano 309°24’22” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.687.318,77m e E = 664.992,72m; 
18,66 m e azimute plano 303°50’05” até o marco M-159, de coordenada N 
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= 9.687.329,16m e E = 664.977,22m; 22,96 m e azimute plano 303°50’57” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.687.341,95m e E = 664.958,15m; 
21,65 m e azimute plano 315°28’05” até o marco M-161, de coordenada N 
= 9.687.357,38m e E = 664.942,97m; 14,80 m e azimute plano 303°52’21” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.687.365,63m e E = 664.930,68m; 
16,16 m e azimute plano 297°39’34” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.687.373,13m e E = 664.916,37m; 15,99 m e azimute plano 310°10’54” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.687.383,45m e E = 664.904,15m; 
16,87 m e azimute plano 308°24’19” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.687.393,93m e E = 664.890,93m; 17,78 m e azimute plano 306°44’51” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.687.404,57m e E = 664.876,68m; 
24,27 m e azimute plano 300°44’57” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.687.416,98m e E = 664.855,82m; 20,54 m e azimute plano 320°17’40” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.687.432,78m e E = 664.842,70m; 
26,75 m e azimute plano 308°44’48” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.687.449,52m e E = 664.821,84m; 21,06 m e azimute plano 324°00’02” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.687.466,56m e E = 664.809,46m; 
24,77 m e azimute plano 315°40’14” até o marco M-171, de coordenada N 
= 9.687.484,28m e E = 664.792,15m; 22,03 m e azimute plano 319°51’41” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.687.501,12m e E = 664.777,95m; 
51,29 m e azimute plano 319°55’37” até o marco M-173, de coordenada N 
= 9.687.540,37m e E = 664.744,93m; 47,42 m e azimute plano 318°12’50” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.687.575,73m e E = 664.713,33m; 
49,34 m e azimute plano 309°09’37” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.687.606,89m e E = 664.675,07m; 55,44 m e azimute plano 301°48’33” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.687.636,11m e E = 664.627,96m; 
55,86 m e azimute plano 300°37’08” até o marco M-177, de coordenada N 
= 9.687.664,56m e E = 664.579,89m; 56,44 m e azimute plano 303°51’12” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.687.696,00m e E = 664.533,02m; 
57,62 m e azimute plano 304°12’51” até o marco M-179, de coordenada N 
= 9.687.728,40m e E = 664.485,37m; 51,50 m e azimute plano 302°45’41” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.687.756,27m e E = 664.442,06m; 
41,89 m e azimute plano 297°30’48” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.687.775,62m e E = 664.404,91m; 45,11 m e azimute plano 290°45’40” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.687.791,61m e E = 664.362,73m; 
45,32 m e azimute plano 293°50’40” até o marco M-183, de coordenada N 
= 9.687.809,93m e E = 664.321,28m; 50,71 m e azimute plano 290°18’27” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.687.827,53m e E = 664.273,72m; 
46,94 m e azimute plano 296°02’47” até o marco M-185, de coordenada N 
= 9.687.848,14m e E = 664.231,55m; 43,82 m e azimute plano 302°46’08” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.687.871,86m e E = 664.194,70m; 
44,08 m e azimute plano 304°25’32” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.687.896,78m e E = 664.158,34m; 36,11 m e azimute plano 316°16’44” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.687.922,88m e E = 664.133,38m; 
44,44 m e azimute plano 309°52’12” até o marco M-189, de coordenada N 
= 9.687.951,37m e E = 664.099,27m; 48,78 m e azimute plano 300°06’27” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.687.975,84m e E = 664.057,07m; 
53,72 m e azimute plano 297°41’10” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.688.000,80m e E = 664.009,50m; 58,73 m e azimute plano 302°03’11” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.688.031,97m e E = 663.959,72m; 
60,22 m e azimute plano 305°37’10” até o marco M-193, de coordenada N 
= 9.688.067,04m e E = 663.910,77m; 56,52 m e azimute plano 307°14’05” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.688.101,24m e E = 663.865,77m; 
51,59 m e azimute plano 309°52’51” até o marco M-195, de coordenada N 
= 9.688.134,32m e E = 663.826,18m; 52,11 m e azimute plano 314°53’56” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.688.171,10m e E = 663.789,27m; 
55,25 m e azimute plano 318°32’38” até o marco M-197, de coordenada N 
= 9.688.212,51m e E = 663.752,69m; 48,57 m e azimute plano 323°46’36” 
até o marco M-198, de coordenada N = 9.688.251,69m e E = 663.723,99m; 
42,16 m e azimute plano 330°56’10” até o marco M-199, de coordenada N 
= 9.688.288,54m e E = 663.703,51m; 30,01 m e azimute plano 328°55’18” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.688.314,24m e E = 663.688,02m; 
24,77 m e azimute plano 327°21’43” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.688.335,10m e E = 663.674,66m; 47,36 m e azimute plano 325°21’25” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.688.374,06m e E = 663.647,74m; 
55,88 m e azimute plano 313°10’21” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.688.412,29m e E = 663.606,99m; 59,02 m e azimute plano 304°45’32” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.688.445,94m e E = 663.558,50m; 
56,14 m e azimute plano 303°42’15” até o marco M-205, de coordenada N 
= 9.688.477,09m e E = 663.511,80m; 46,41 m e azimute plano 304°33’48” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.688.503,42m e E = 663.473,58m; 
54,21 m e azimute plano 305°11’28” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.688.534,66m e E = 663.429,28m; 59,21 m e azimute plano 304°55’49” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.688.568,56m e E = 663.380,74m; 
45,97 m e azimute plano 301°24’53” até o marco M-209, de coordenada N 
= 9.688.592,52m e E = 663.341,51m; 36,32 m e azimute plano 290°45’20” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.688.605,39m e E = 663.307,55m; 
9,95 m e azimute plano 290°47’07” até o marco M-211, de coordenada N 
= 9.688.608,92m e E = 663.298,25m; 39,19 m e azimute plano 291°44’50” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.688.623,44m e E = 663.261,85m; 
43,50 m e azimute plano 297°33’59” até o marco M-213, de coordenada N 
= 9.688.643,57m e E = 663.223,29m; 79,79 m e azimute plano 308°08’02” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.688.692,84m e E = 663.160,53m; 
73,46 m e azimute plano 313°32’38” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.688.743,45m e E = 663.107,28m; 74,20 m e azimute plano 317°20’55” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.688.798,02m e E = 663.057,01m; 
37,56 m e azimute plano 309°59’56” até o marco M-217, de coordenada N 
= 9.688.822,16m e E = 663.028,24m; 31,87 m e azimute plano 300°32’51” 
até o marco M-218, de coordenada N = 9.688.838,36m e E = 663.000,79m; 
27,53 m e azimute plano 286°02’44” até o marco M-219, de coordenada N 
= 9.688.845,97m e E = 662.974,33m; 52,10 m e azimute plano 282°05’58” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.688.856,89m e E = 662.923,39m; 

64,60 m e azimute plano 278°50’02” até o marco M-221, de coordenada N 
= 9.688.866,81m e E = 662.859,56m; 58,62 m e azimute plano 273°13’37” 
até o marco M-222, de coordenada N = 9.688.870,11m e E = 662.801,03m; 
58,23 m e azimute plano 271°18’32” até o marco M-223, de coordenada N 
= 9.688.871,44m e E = 662.742,82m; 57,97 m e azimute plano 270°44’28” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.688.872,19m e E = 662.684,85m; 
deste, segue acompanhando faixa de domínio da Margem direita do ramal 
Sem denominação, com a seguinte distância  1,17 m e azimute plano 
7°51’12” até o marco M-225, de coordenada N = 9.688.873,35m e E = 
662.685,01m; 82,45 m e azimute plano 3°18’10” até o marco M-226, de 
coordenada N = 9.688.955,66m e E = 662.689,76m; 68,44 m e azimute 
plano 7°17’09” até o marco M-227, de coordenada N = 9.689.023,55m e E 
= 662.698,44m; 81,94 m e azimute plano 9°22’34” até o marco M-228, de 
coordenada N = 9.689.104,40m e E = 662.711,79m; 40,12 m e azimute 
plano 22°11’57” até o marco M-229, de coordenada N = 9.689.141,55m e 
E = 662.726,95m; 50,40 m e azimute plano 40°02’03” até o marco M-230, 
de coordenada N = 9.689.180,14m e E = 662.759,37m; 12,18 m e azimu-
te plano 45°31’56” até o marco M-231, de coordenada N = 9.689.188,67m 
e E = 662.768,06m; 157,56 m e azimute plano 45°34’06” até o marco 
M-232, de coordenada N = 9.689.298,97m e E = 662.880,57m; 0,30 m e 
azimute plano 45°00’00” até o marco M-233, de coordenada N = 
9.689.299,18m e E = 662.880,78m; 66,27 m e azimute plano 43°03’42” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.689.347,60m e E = 662.926,03m; 
0,38 m e azimute plano 40°45’49” até o marco M-235, de coordenada N = 
9.689.347,89m e E = 662.926,28m; 49,61 m e azimute plano 39°48’25” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.689.386,00m e E = 662.958,04m; 
1,19 m e azimute plano 34°45’21” até o marco M-237, de coordenada N = 
9.689.386,98m e E = 662.958,72m; 0,42 m e azimute plano 28°23’35” até 
o marco M-238, de coordenada N = 9.689.387,35m e E = 662.958,92m; 
44,38 m e azimute plano 26°34’15” até o marco M-239, de coordenada N 
= 9.689.427,04m e E = 662.978,77m; 0,80 m e azimute plano 22°43’47” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.689.427,78m e E = 662.979,08m; 
0,77 m e azimute plano 17°15’57” até o marco M-241, de coordenada N = 
9.689.428,52m e E = 662.979,31m; 27,21 m e azimute plano 13°36’08” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.689.454,97m e E = 662.985,71m; 
23,42 m e azimute plano 13°34’46” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.689.477,74m e E = 662.991,21m; 1,16 m e azimute plano 8°53’45” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.689.478,89m e E = 662.991,39m; 
1,17 m e azimute plano 359°30’37” até o marco M-245, de coordenada N 
= 9.689.480,06m e E = 662.991,38m; 49,45 m e azimute plano 354°27’53” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.689.529,28m e E = 662.986,61m; 
503,50 m e azimute plano 354°13’07” até o marco M-247, de coordenada 
N = 9.690.030,22m e E = 662.935,89m; 42,85 m e azimute plano 6°12’58” 
até o marco M-248, de coordenada N = 9.690.072,82m e E = 662.940,53m; 
355,88 m e azimute plano 11°26’09” até o marco M-249, de coordenada N 
= 9.690.421,63m e E = 663.011,09m; 255,38 m e azimute plano 13°38’54” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.690.669,80m e E = 663.071,35m; 
613,61 m e azimute plano 16°04’03” até o marco M-251, de coordenada N 
= 9.691.259,44m e E = 663.241,18m; 203,56 m e azimute plano 15°33’09” 
até o marco M-252, de coordenada N = 9.691.455,55m e E = 663.295,76m; 
530,58 m e azimute plano 15°33’13” até o marco M-253, de coordenada N 
= 9.691.966,70m e E = 663.438,03m; 0,22 m e azimute plano 15°56’43” 
até o marco M-254, de coordenada N = 9.691.966,91m e E = 663.438,09m; 
536,12 m e azimute plano 13°47’23” até o marco M-255, de coordenada N 
= 9.692.487,58m e E = 663.565,88m; 47,35 m e azimute plano 14°15’23” 
até o marco M-256, de coordenada N = 9.692.533,47m e E = 663.577,54m; 
31,89 m e azimute plano 29°34’48” até o marco M-257, de coordenada N 
= 9.692.561,20m e E = 663.593,28m; 32,43 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-258, de coordenada N = 9.692.584,13m e E = 663.616,21m; 
84,76 m e azimute plano 49°55’28” até o marco M-259, de coordenada N 
= 9.692.638,70m e E = 663.681,07m; 1,05 m e azimute plano 45°23’04” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.692.639,44m e E = 663.681,82m; 
86,27 m e azimute plano 41°16’58” até o marco M-261, de coordenada N 
= 9.692.704,27m e E = 663.738,74m; 118,15 m e azimute plano 46°54’00” 
até o marco M-262, de coordenada N = 9.692.785,00m e E = 663.825,01m; 
0,86 m e azimute plano 43°34’47” até o marco M-263, de coordenada N = 
9.692.785,62m e E = 663.825,60m; 34,94 m e azimute plano 39°48’35” 
até o marco M-264, de coordenada N = 9.692.812,46m e E = 663.847,97m; 
20,86 m e azimute plano 39°47’17” até o marco M-265, de coordenada N 
= 9.692.828,49m e E = 663.861,32m; 0,21 m e azimute plano 39°05’38” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.692.828,65m e E = 663.861,45m; 
84,79 m e azimute plano 38°09’38” até o marco M-267, de coordenada N 
= 9.692.895,32m e E = 663.913,84m; 0,49 m e azimute plano 35°56’32” 
até o marco M-268, de coordenada N = 9.692.895,72m e E = 663.914,13m; 
91,53 m e azimute plano 34°05’53” até o marco M-269, de coordenada N 
= 9.692.971,51m e E = 663.965,44m; 94,84 m e azimute plano 42°18’28” 
até o marco M-270, de coordenada N = 9.693.041,65m e E = 664.029,28m; 
345,01 m e azimute plano 45°05’38” até o marco M-271, de coordenada N 
= 9.693.285,21m e E = 664.273,64m; 0,15 m e azimute plano 42°16’25” 
até o marco M-272, de coordenada N = 9.693.285,32m e E = 664.273,74m; 
360,96 m e azimute plano 43°50’34” até o marco M-273, de coordenada N 
= 9.693.545,66m e E = 664.523,77m; 498,72 m e azimute plano 44°04’32” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.693.903,95m e E = 664.870,68m; 
249,12 m e azimute plano 45°46’27” até o marco M-275, de coordenada N 
= 9.694.077,71m e E = 665.049,20m; 0,23 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.694.077,87m e E = 665.049,36m; 
176,23 m e azimute plano 43°54’20” até o marco M-277, de coordenada N 
= 9.694.204,84m e E = 665.171,57m; 169,46 m e azimute plano 44°37’12” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.694.325,46m e E = 665.290,60m; 
0,17 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-279, de coordenada N = 
9.694.325,58m e E = 665.290,72m; 111,07 m e azimute plano 43°15’36” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.694.406,47m e E = 665.366,84m; 
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120,05 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.694.491,36m e E = 665.451,73m; 122,67 m e azimute plano 44°13’02” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.694.579,28m e E = 665.537,28m; 
123,52 m e azimute plano 49°09’33” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.694.660,06m e E = 665.630,73m; 67,52 m e azimute plano 48°49’08” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.694.704,52m e E = 665.681,55m; 
1,01 m e azimute plano 44°35’58” até o marco M-285, de coordenada N = 
9.694.705,24m e E = 665.682,26m; 101,22 m e azimute plano 40°33’10” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.694.782,15m e E = 665.748,07m; 
95,22 m e azimute plano 42°18’20” até o marco M-287, de coordenada N 
= 9.694.852,57m e E = 665.812,16m; 73,27 m e azimute plano 45°26’13” 
até o marco M-288, de coordenada N = 9.694.903,98m e E = 665.864,36m; 
174,56 m e azimute plano 46°39’27” até o marco M-289, de coordenada N 
= 9.695.023,79m e E = 665.991,31m; 0,64 m e azimute plano 43°43’37” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.695.024,25m e E = 665.991,75m; 
47,77 m e azimute plano 41°23’04” até o marco M-291, de coordenada N 
= 9.695.060,09m e E = 666.023,33m; 58,88 m e azimute plano 41°23’31” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.695.104,26m e E = 666.062,26m; 
215,83 m e azimute plano 44°51’06” até o marco M-293, de coordenada N 
= 9.695.257,27m e E = 666.214,48m; 189,12 m e azimute plano 45°30’36” 
até o marco M-294, de coordenada N = 9.695.389,80m e E = 666.349,39m; 
0,29 m e azimute plano 43°36’10” até o marco M-295, de coordenada N = 
9.695.390,01m e E = 666.349,59m; 171,56 m e azimute plano 43°07’37” 
até o marco M-296, de coordenada N = 9.695.515,22m e E = 666.466,87m; 
217,93 m e azimute plano 47°42’22” até o marco M-297, de coordenada N 
= 9.695.661,87m e E = 666.628,07m; 88,93 m e azimute plano 48°50’35” 
até o marco M-298, de coordenada N = 9.695.720,40m e E = 666.695,03m; 
76,06 m e azimute plano 52°53’31” até o marco M-299, de coordenada N 
= 9.695.766,29m e E = 666.755,69m; 0,21 m e azimute plano 52°35’41” 
até o marco M-300, de coordenada N = 9.695.766,42m e E = 666.755,86m; 
48,99 m e azimute plano 51°08’21” até o marco M-301, de coordenada N 
= 9.695.797,16m e E = 666.794,01m; 1,29 m e azimute plano 45°37’47” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.695.798,06m e E = 666.794,93m; 
0,53 m e azimute plano 37°18’14” até o marco M-303, de coordenada N = 
9.695.798,48m e E = 666.795,25m; 25,41 m e azimute plano 35°40’45” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.695.819,12m e E = 666.810,07m; 
0,69 m e azimute plano 32°32’06” até o marco M-305, de coordenada N = 
9.695.819,70m e E = 666.810,44m; 0,22 m e azimute plano 30°04’07” até 
o marco M-306, de coordenada N = 9.695.819,89m e E = 666.810,55m; 
40,24 m e azimute plano 28°15’09” até o marco M-307, de coordenada N 
= 9.695.855,34m e E = 666.829,60m; 0,62 m e azimute plano 25°44’27” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.695.855,90m e E = 666.829,87m; 
28,21 m e azimute plano 23°11’36” até o marco M-309, de coordenada N 
= 9.695.881,83m e E = 666.840,98m; 1,13 m e azimute plano 18°35’44” 
até o marco M-310, de coordenada N = 9.695.882,90m e E = 666.841,34m; 
1,13 m e azimute plano 9°07’49” até o marco M-311, de coordenada N = 
9.695.884,02m e E = 666.841,52m; 26,01 m e azimute plano 4°40’33” até 
o marco M-312, de coordenada N = 9.695.909,94m e E = 666.843,64m; 
1,01 m e azimute plano 0°34’02” até o marco M-313, de coordenada N = 
9.695.910,95m e E = 666.843,65m; 1,01 m e azimute plano 352°01’49” 
até o marco M-314, de coordenada N = 9.695.911,95m e E = 666.843,51m; 
1,01 m e azimute plano 344°26’44” até o marco M-315, de coordenada N 
= 9.695.912,92m e E = 666.843,24m; 27,64 m e azimute plano 339°49’38” 
até o marco M-316, de coordenada N = 9.695.938,86m e E = 666.833,71m; 
1,13 m e azimute plano 334°47’56” até o marco M-317, de coordenada N 
= 9.695.939,88m e E = 666.833,23m; 62,20 m e azimute plano 330°36’13” 
até o marco M-318, de coordenada N = 9.695.994,07m e E = 666.802,70m; 
38,10 m e azimute plano 330°36’08” até o marco M-319, de coordenada N 
= 9.696.027,26m e E = 666.784,00m; 144,35 m e azimute plano 
334°15’18” até o marco M-320, de coordenada N = 9.696.157,28m e E = 
666.721,30m; 68,64 m e azimute plano 335°52’11” até o marco M-321, de 
coordenada N = 9.696.219,92m e E = 666.693,24m; 46,78 m e azimute 
plano 349°37’54” até o marco M-322, de coordenada N = 9.696.265,94m 
e E = 666.684,82m; 106,26 m e azimute plano 351°24’58” até o marco 
M-323, de coordenada N = 9.696.371,01m e E = 666.668,96m; 0,17 m e 
azimute plano 349°59’31” até o marco M-324, de coordenada N = 
9.696.371,18m e E = 666.668,93m; 0,18 m e azimute plano 347°28’16” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.696.371,36m e E = 666.668,89m; 
95,87 m e azimute plano 348°27’33” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.696.465,29m e E = 666.649,71m; 0,89 m e azimute plano 345°01’38” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.696.466,15m e E = 666.649,48m; 
58,98 m e azimute plano 341°09’23” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.696.521,97m e E = 666.630,43m; 62,94 m e azimute plano 348°07’01” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.696.583,56m e E = 666.617,47m; 
35,29 m e azimute plano 2°02’46” até o marco M-330, de coordenada N = 
9.696.618,83m e E = 666.618,73m; 44,32 m e azimute plano 16°51’10” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.696.661,25m e E = 666.631,58m; 
96,79 m e azimute plano 23°15’05” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.696.750,18m e E = 666.669,79m; 0,18 m e azimute plano 22°22’48” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.696.750,35m e E = 666.669,86m; 
166,30 m e azimute plano 21°45’35” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.696.904,80m e E = 666.731,51m; 1,10 m e azimute plano 16°56’57” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.696.905,85m e E = 666.731,83m; 
1,09 m e azimute plano 8°25’37” até o marco M-336, de coordenada N = 
9.696.906,93m e E = 666.731,99m; 23,86 m e azimute plano 3°49’14” até 
o marco M-337, de coordenada N = 9.696.930,74m e E = 666.733,58m; 
0,88 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-338, de coordenada N = 
9.696.931,62m e E = 666.733,58m; 0,87 m e azimute plano 353°22’03” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.696.932,48m e E = 666.733,48m; 
0,88 m e azimute plano 346°07’21” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.696.933,33m e E = 666.733,27m; 34,97 m e azimute plano 342°22’24” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.696.966,66m e E = 666.722,68m; 

0,29 m e azimute plano 342°10’52” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.696.966,94m e E = 666.722,59m; 0,32 m e azimute plano 338°11’55” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.696.967,24m e E = 666.722,47m; 
282,09 m e azimute plano 337°22’52” até o marco M-344, de coordenada 
N = 9.697.227,63m e E = 666.613,98m; 78,61 m e azimute plano 
336°42’45” até o marco M-345, de coordenada N = 9.697.299,84m e E = 
666.582,90m; 107,49 m e azimute plano 336°43’00” até o marco M-346, 
de coordenada N = 9.697.398,58m e E = 666.540,41m; 0,22 m e azimute 
plano 335°46’20” até o marco M-347, de coordenada N = 9.697.398,78m 
e E = 666.540,32m; 150,04 m e azimute plano 334°58’14” até o marco 
M-348, de coordenada N = 9.697.534,73m e E = 666.476,84m; 150,69 m 
e azimute plano 335°46’19” até o marco M-349, de coordenada N = 
9.697.672,15m e E = 666.415,00m; 166,67 m e azimute plano 337°49’42” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.697.826,50m e E = 666.352,10m; 
266,65 m e azimute plano 338°43’32” até o marco M-351, de coordenada 
N = 9.698.074,98m e E = 666.255,35m; 60,61 m e azimute plano 
341°52’44” até o marco M-352, de coordenada N = 9.698.132,58m e E = 
666.236,50m; 50,64 m e azimute plano 349°16’01” até o marco M-353, de 
coordenada N = 9.698.182,33m e E = 666.227,07m; 105,04 m e azimute 
plano 350°26’33” até o marco M-354, de coordenada N = 9.698.285,91m 
e E = 666.209,63m; 39,52 m e azimute plano 351°32’45” até o marco 
M-355, de coordenada N = 9.698.325,00m e E = 666.203,82m; 0,88 m e 
azimute plano 348°10’43” até o marco M-356, de coordenada N = 
9.698.325,86m e E = 666.203,64m; 0,87 m e azimute plano 341°08’49” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.698.326,68m e E = 666.203,36m; 
60,24 m e azimute plano 337°15’26” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.698.382,24m e E = 666.180,07m; 0,89 m e azimute plano 334°00’39” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.698.383,04m e E = 666.179,68m; 
1,15 m e azimute plano 324°55’34” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.698.383,98m e E = 666.179,02m; 42,52 m e azimute plano 320°33’49” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.698.416,82m e E = 666.152,01m; 
0,61 m e azimute plano 317°39’47” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.698.417,27m e E = 666.151,60m; 71,33 m e azimute plano 315°14’39” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.698.467,92m e E = 666.101,38m; 
17,35 m e azimute plano 315°14’01” até o marco M-364, de coordenada N 
= 9.698.480,24m e E = 666.089,16m; 0,61 m e azimute plano 312°20’13” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.698.480,65m e E = 666.088,71m; 
95,79 m e azimute plano 310°17’45” até o marco M-366, de coordenada N 
= 9.698.542,60m e E = 666.015,65m; 163,19 m e azimute plano 
309°28’21” até o marco M-367, de coordenada N = 9.698.646,34m e E = 
665.889,68m; 50,73 m e azimute plano 309°35’09” até o marco M-368, de 
coordenada N = 9.698.678,67m e E = 665.850,58m; 23,93 m e azimute 
plano 321°54’31” até o marco M-369, de coordenada N = 9.698.697,50m 
e E = 665.835,82m; 32,80 m e azimute plano 325°04’10” até o marco 
M-370, de coordenada N = 9.698.724,39m e E = 665.817,04m; 26,79 m 
e azimute plano 344°39’04” até o marco M-371, de coordenada N = 
9.698.750,22m e E = 665.809,95m; 0,57 m e azimute plano 342°31’31” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.698.750,76m e E = 665.809,78m; 
0,16 m e azimute plano 338°11’55” até o marco M-373, de coordenada N 
= 9.698.750,91m e E = 665.809,72m; 33,10 m e azimute plano 338°42’23” 
até o marco M-374, de coordenada N = 9.698.781,75m e E = 665.797,70m; 
34,58 m e azimute plano 345°20’27” até o marco M-375, de coordenada N 
= 9.698.815,20m e E = 665.788,95m; 85,00 m e azimute plano 354°40’50” 
até o marco M-376, de coordenada N = 9.698.899,83m e E = 665.781,07m; 
122,23 m e azimute plano 354°32’07” até o marco M-377, de coordenada 
N = 9.699.021,50m e E = 665.769,43m; 64,73 m e azimute plano 
355°18’43” até o marco M-378, de coordenada N = 9.699.086,01m e E = 
665.764,14m; 0,22 m e azimute plano 354°48’20” até o marco M-379, de 
coordenada N = 9.699.086,23m e E = 665.764,12m; 74,67 m e azimute 
plano 353°31’30” até o marco M-380, de coordenada N = 9.699.160,42m 
e E = 665.755,70m; 52,24 m e azimute plano 0°34’13” até o marco M-381, 
de coordenada N = 9.699.212,66m e E = 665.756,22m; 42,82 m e azimu-
te plano 13°12’08” até o marco M-382, de coordenada N = 9.699.254,35m 
e E = 665.766,00m; 49,93 m e azimute plano 20°08’13” até o marco 
M-383, de coordenada N = 9.699.301,23m e E = 665.783,19m; 67,50 m 
e azimute plano 26°09’45” até o marco M-384, de coordenada N = 
9.699.361,81m e E = 665.812,95m; 60,69 m e azimute plano 34°47’33” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.699.411,65m e E = 665.847,58m; 
0,20 m e azimute plano 32°54’19” até o marco M-386, de coordenada N = 
9.699.411,82m e E = 665.847,69m; 141,49 m e azimute plano 33°05’49” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.699.530,35m e E = 665.924,95m; 
0,39 m e azimute plano 31°13’06” até o marco M-388, de coordenada N = 
9.699.530,68m e E = 665.925,15m; 0,33 m e azimute plano 28°53’12” até 
o marco M-389, de coordenada N = 9.699.530,97m e E = 665.925,31m; 
57,75 m e azimute plano 27°16’14” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.699.582,30m e E = 665.951,77m; 0,88 m e azimute plano 23°22’09” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.699.583,11m e E = 665.952,12m; 
0,61 m e azimute plano 18°08’17” até o marco M-392, de coordenada N = 
9.699.583,69m e E = 665.952,31m; 30,68 m e azimute plano 14°58’42” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.699.613,33m e E = 665.960,24m; 
0,61 m e azimute plano 13°20’55” até o marco M-394, de coordenada N = 
9.699.613,92m e E = 665.960,38m; 0,74 m e azimute plano 7°01’42” até 
o marco M-395, de coordenada N = 9.699.614,65m e E = 665.960,47m; 
37,66 m e azimute plano 4°01’10” até o marco M-396, de coordenada N = 
9.699.652,22m e E = 665.963,11m; 0,49 m e azimute plano 2°20’14” até 
o marco M-397, de coordenada N = 9.699.652,71m e E = 665.963,13m; 
1,27 m e azimute plano 354°33’35” até o marco M-398, de coordenada N 
= 9.699.653,97m e E = 665.963,01m; 56,61 m e azimute plano 349°13’05” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.699.709,58m e E = 665.952,42m; 
0,87 m e azimute plano 345°57’50” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.699.710,42m e E = 665.952,21m; 124,00 m e azimute plano 
342°06’21” até o marco M-401, de coordenada N = 9.699.828,42m e E = 
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665.914,11m; 58,85 m e azimute plano 342°12’42” até o marco M-402, de 
coordenada N = 9.699.884,46m e E = 665.896,13m; 62,94 m e azimute 
plano 342°56’08” até o marco M-403, de coordenada N = 9.699.944,63m 
e E = 665.877,66m; 86,59 m e azimute plano 344°51’52” até o marco 
M-404, de coordenada N = 9.700.028,22m e E = 665.855,05m; 53,65 m 
e azimute plano 352°11’24” até o marco M-405, de coordenada N = 
9.700.081,37m e E = 665.847,76m; 62,60 m e azimute plano 358°33’13” 
até o marco M-406, de coordenada N = 9.700.143,95m e E = 665.846,18m; 
1,02 m e azimute plano 354°24’02” até o marco M-407, de coordenada N 
= 9.700.144,97m e E = 665.846,08m; 61,78 m e azimute plano 350°08’23” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.700.205,84m e E = 665.835,50m; 
0,72 m e azimute plano 346°20’58” até o marco M-409, de coordenada N 
= 9.700.206,54m e E = 665.835,33m; 48,41 m e azimute plano 344°08’27” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.700.253,11m e E = 665.822,10m; 
0,53 m e azimute plano 342°34’55” até o marco M-411, de coordenada N 
= 9.700.253,62m e E = 665.821,94m; 216,53 m e azimute plano 
339°23’44” até o marco M-412, de coordenada N = 9.700.456,30m e E = 
665.745,74m; 290,08 m e azimute plano 339°56’38” até o marco M-413, 
de coordenada N = 9.700.728,79m e E = 665.646,26m; 0,28 m e azimute 
plano 338°57’45” até o marco M-414, de coordenada N = 9.700.729,05m 
e E = 665.646,16m; 145,59 m e azimute plano 337°37’14” até o marco 
M-415, de coordenada N = 9.700.863,67m e E = 665.590,73m; 64,56 m 
e azimute plano 343°18’09” até o marco M-416, de coordenada N = 
9.700.925,51m e E = 665.572,18m; 39,94 m e azimute plano 5°42’18” até 
o marco M-417, de coordenada N = 9.700.965,25m e E = 665.576,15m; 
66,44 m e azimute plano 25°22’24” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.701.025,28m e E = 665.604,62m; 61,63 m e azimute plano 30°02’20” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.701.078,63m e E = 665.635,47m; 
70,96 m e azimute plano 37°12’21” até o marco M-420, de coordenada N 
= 9.701.135,15m e E = 665.678,38m; 109,74 m e azimute plano 43°03’15” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.701.215,34m e E = 665.753,30m; 
91,97 m e azimute plano 42°40’25” até o marco M-422, de coordenada N 
= 9.701.282,96m e E = 665.815,64m; 155,38 m e azimute plano 45°33’01” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.701.391,77m e E = 665.926,56m; 
210,72 m e azimute plano 47°20’19” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.701.534,57m e E = 666.081,52m; 0,74 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.701.535,09m e E = 666.082,04m; 
40,86 m e azimute plano 41°19’09” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.701.565,78m e E = 666.109,02m; 0,17 m e azimute plano 40°14’11” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.701.565,91m e E = 666.109,13m; 
1,24 m e azimute plano 34°50’27” até o marco M-428, de coordenada N = 
9.701.566,93m e E = 666.109,84m; 38,86 m e azimute plano 29°28’27” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.701.600,76m e E = 666.128,96m; 
3,12 m e azimute plano 29°36’29” até o marco M-430, de coordenada N = 
9.701.603,47m e E = 666.130,50m; 1,15 m e azimute plano 24°34’02” até 
o marco M-431, de coordenada N = 9.701.604,52m e E = 666.130,98m; 
0,71 m e azimute plano 17°09’43” até o marco M-432, de coordenada N = 
9.701.605,20m e E = 666.131,19m; 36,57 m e azimute plano 14°13’48” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.701.640,65m e E = 666.140,18m; 
0,43 m e azimute plano 13°23’33” até o marco M-434, de coordenada N = 
9.701.641,07m e E = 666.140,28m; 65,22 m e azimute plano 10°45’49” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.701.705,14m e E = 666.152,46m; 
0,55 m e azimute plano 7°15’12” até o marco M-436, de coordenada N = 
9.701.705,69m e E = 666.152,53m; 57,45 m e azimute plano 5°49’29” até 
o marco M-437, de coordenada N = 9.701.762,84m e E = 666.158,36m; 
0,77 m e azimute plano 2°13’52” até o marco M-438, de coordenada N = 
9.701.763,61m e E = 666.158,39m; 60,40 m e azimute plano 358°59’40” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.701.824,00m e E = 666.157,33m; 
0,79 m e azimute plano 355°39’24” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.701.824,79m e E = 666.157,27m; 210,82 m e azimute plano 
352°30’08” até o marco M-441, de coordenada N = 9.702.033,81m e E = 
666.129,76m; 0,26 m e azimute plano 351°15’14” até o marco M-442, de 
coordenada N = 9.702.034,07m e E = 666.129,72m; 126,07 m e azimute 
plano 350°20’15” até o marco M-443, de coordenada N = 9.702.158,35m 
e E = 666.108,56m; 76,40 m e azimute plano 351°38’46” até o marco 
M-444, de coordenada N = 9.702.233,94m e E = 666.097,46m; 0,20 m e 
azimute plano 351°28’09” até o marco M-445, de coordenada N = 
9.702.234,14m e E = 666.097,43m; 0,37 m e azimute plano 348°59’47” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.702.234,50m e E = 666.097,36m; 
88,84 m e azimute plano 346°57’03” até o marco M-447, de coordenada N 
= 9.702.321,05m e E = 666.077,30m; 52,89 m e azimute plano 350°55’01” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.702.373,28m e E = 666.068,95m; 
55,00 m e azimute plano 358°21’52” até o marco M-449, de coordenada N 
= 9.702.428,26m e E = 666.067,38m; 77,52 m e azimute plano 0°23’04” 
até o marco M-450, de coordenada N = 9.702.505,78m e E = 666.067,90m; 
56,63 m e azimute plano 2°45’12” até o marco M-451, de coordenada N = 
9.702.562,34m e E = 666.070,62m; 9,23 m e azimute plano 2°43’56” até 
o marco M-452, de coordenada N = 9.702.571,56m e E = 666.071,06m; 
94,35 m e azimute plano 6°24’50” até o marco M-453, de coordenada N = 
9.702.665,32m e E = 666.081,60m; 80,34 m e azimute plano 9°49’58” até 
o marco M-454, de coordenada N = 9.702.744,48m e E = 666.095,32m; 
57,18 m e azimute plano 9°53’56” até o marco M-455, de coordenada N = 
9.702.800,81m e E = 666.105,15m; 61,65 m e azimute plano 12°36’41” 
até o marco M-456, de coordenada N = 9.702.860,97m e E = 666.118,61m; 
0,32 m e azimute plano 10°57’15” até o marco M-457, de coordenada N = 
9.702.861,28m e E = 666.118,67m; 1,22 m e azimute plano 5°09’07” até 
o marco M-458, de coordenada N = 9.702.862,50m e E = 666.118,78m; 
30,95 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-459, de coordenada N = 
9.702.893,45m e E = 666.118,78m; 1,13 m e azimute plano 354°56’34” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.702.894,58m e E = 666.118,68m; 
44,28 m e azimute plano 350°42’28” até o marco M-461, de coordenada N 
= 9.702.938,28m e E = 666.111,53m; 1,26 m e azimute plano 345°18’10” 

até o marco M-462, de coordenada N = 9.702.939,50m e E = 666.111,21m; 
0,49 m e azimute plano 338°37’46” até o marco M-463, de coordenada N 
= 9.702.939,96m e E = 666.111,03m; 245,79 m e azimute plano 
335°59’54” até o marco M-464, de coordenada N = 9.703.164,50m e E = 
666.011,05m; 43,54 m e azimute plano 337°35’16” até o marco M-465, de 
coordenada N = 9.703.204,75m e E = 665.994,45m; 108,33 m e azimute 
plano 337°35’23” até o marco M-466, de coordenada N = 9.703.304,90m 
e E = 665.953,15m; 0,33 m e azimute plano 336°34’17” até o marco 
M-467, de coordenada N = 9.703.305,20m e E = 665.953,02m; 112,12 m 
e azimute plano 334°53’02” até o marco M-468, de coordenada N = 
9.703.406,72m e E = 665.905,43m; 73,49 m e azimute plano 336°28’37” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.703.474,10m e E = 665.876,10m; 
0,72 m e azimute plano 333°26’06” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.703.474,74m e E = 665.875,78m; 56,55 m e azimute plano 330°33’24” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.703.523,99m e E = 665.847,98m; 
0,85 m e azimute plano 326°29’48” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.703.524,70m e E = 665.847,51m; 160,39 m e azimute plano 
323°14’35” até o marco M-473, de coordenada N = 9.703.653,20m e E = 
665.751,53m; 87,09 m e azimute plano 325°00’38” até o marco M-474, de 
coordenada N = 9.703.724,55m e E = 665.701,59m; 0,62 m e azimute 
plano 322°12’22” até o marco M-475, de coordenada N = 9.703.725,04m 
e E = 665.701,21m; 0,51 m e azimute plano 318°10’47” até o marco 
M-476, de coordenada N = 9.703.725,42m e E = 665.700,87m; 39,85 m 
e azimute plano 315°48’12” até o marco M-477, de coordenada N = 
9.703.753,99m e E = 665.673,09m; 0,54 m e azimute plano 314°15’21” 
até o marco M-478, de coordenada N = 9.703.754,37m e E = 665.672,70m; 
78,83 m e azimute plano 311°20’55” até o marco M-479, de coordenada N 
= 9.703.806,45m e E = 665.613,52m; 21,66 m e azimute plano 319°02’35” 
até o marco M-480, de coordenada N = 9.703.822,81m e E = 665.599,32m; 
48,72 m e azimute plano 319°03’11” até o marco M-481, de coordenada N 
= 9.703.859,61m e E = 665.567,39m; 79,17 m e azimute plano 328°50’16” 
até o marco M-482, de coordenada N = 9.703.927,36m e E = 665.526,42m; 
0,26 m e azimute plano 329°25’15” até o marco M-483, de coordenada N 
= 9.703.927,58m e E = 665.526,29m; 149,05 m e azimute plano 
326°43’56” até o marco M-484, de coordenada N = 9.704.052,20m e E = 
665.444,53m; 0,18 m e azimute plano 326°18’36” até o marco M-485, de 
coordenada N = 9.704.052,35m e E = 665.444,43m; 113,60 m e azimute 
plano 325°12’12” até o marco M-486, de coordenada N = 9.704.145,64m 
e E = 665.379,60m; 71,98 m e azimute plano 332°35’41” até o marco 
M-487, de coordenada N = 9.704.209,54m e E = 665.346,47m; 0,31 m e 
azimute plano 329°20’58” até o marco M-488, de coordenada N = 
9.704.209,81m e E = 665.346,31m; 0,23 m e azimute plano 331°11’21” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.704.210,01m e E = 665.346,20m; 
40,06 m e azimute plano 328°07’08” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.704.244,03m e E = 665.325,04m; 36,59 m e azimute plano 328°07’33” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.704.275,10m e E = 665.305,72m; 
0,99 m e azimute plano 323°35’28” até o marco M-492, de coordenada N 
= 9.704.275,90m e E = 665.305,13m; 0,50 m e azimute plano 318°16’14” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.704.276,27m e E = 665.304,80m; 
71,86 m e azimute plano 315°53’47” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.704.327,87m e E = 665.254,79m; 0,72 m e azimute plano 312°45’15” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.704.328,36m e E = 665.254,26m; 
0,38 m e azimute plano 308°39’35” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.704.328,60m e E = 665.253,96m; 255,08 m e azimute plano 
306°46’51” até o marco M-497, de coordenada N = 9.704.481,33m e E = 
665.049,66m; 51,19 m e azimute plano 306°46’49” até o marco M-498, de 
coordenada N = 9.704.511,98m e E = 665.008,66m; 73,45 m e azimute 
plano 306°15’02” até o marco M-499, de coordenada N = 9.704.555,41m 
e E = 664.949,43m; 44,34 m e azimute plano 312°52’46” até o marco 
M-500, de coordenada N = 9.704.585,58m e E = 664.916,94m; 53,31 m 
e azimute plano 325°09’12” até o marco M-501, de coordenada N = 
9.704.629,33m e E = 664.886,48m; 86,63 m e azimute plano 326°53’23” 
até o marco M-502, de coordenada N = 9.704.701,89m e E = 664.839,16m; 
60,52 m e azimute plano 334°12’35” até o marco M-503, de coordenada N 
= 9.704.756,38m e E = 664.812,83m; 90,87 m e azimute plano 336°42’37” 
até o marco M-504, de coordenada N = 9.704.839,85m e E = 664.776,90m; 
0,88 m e azimute plano 332°51’01” até o marco M-505, de coordenada N 
= 9.704.840,63m e E = 664.776,50m; 0,89 m e azimute plano 326°29’20” 
até o marco M-506, de coordenada N = 9.704.841,37m e E = 664.776,01m; 
0,89 m e azimute plano 318°12’19” até o marco M-507, de coordenada N 
= 9.704.842,03m e E = 664.775,42m; 44,90 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-508, de coordenada N = 9.704.873,78m e E = 664.743,67m; 
0,65 m e azimute plano 312°30’38” até o marco M-509, de coordenada N 
= 9.704.874,22m e E = 664.743,19m; 38,38 m e azimute plano 309°23’48” 
até o marco M-510, de coordenada N = 9.704.898,58m e E = 664.713,53m; 
1,14 m e azimute plano 304°39’48” até o marco M-511, de coordenada N 
= 9.704.899,23m e E = 664.712,59m; 1,00 m e azimute plano 296°03’13” 
até o marco M-512, de coordenada N = 9.704.899,67m e E = 664.711,69m; 
50,91 m e azimute plano 291°48’13” até o marco M-513, de coordenada N 
= 9.704.918,58m e E = 664.664,42m; 34,60 m e azimute plano 298°04’07” 
até o marco M-514, de coordenada N = 9.704.934,86m e E = 664.633,89m; 
53,12 m e azimute plano 314°12’52” até o marco M-515, de coordenada N 
= 9.704.971,90m e E = 664.595,82m; 202,48 m e azimute plano 
322°49’55” até o marco M-516, de coordenada N = 9.705.133,25m e E = 
664.473,49m; 58,06 m e azimute plano 326°01’21” até o marco M-517, de 
coordenada N = 9.705.181,40m e E = 664.441,04m; 39,64 m e azimute 
plano 333°25’43” até o marco M-518, de coordenada N = 9.705.216,85m 
e E = 664.423,31m; 35,13 m e azimute plano 335°41’47” até o marco 
M-519, de coordenada N = 9.705.248,87m e E = 664.408,85m; 37,45 m 
e azimute plano 347°33’21” até o marco M-520, de coordenada N = 
9.705.285,44m e E = 664.400,78m; 127,91 m e azimute plano 350°11’46” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.705.411,48m e E = 664.379,00m; 
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25,83 m e azimute plano 352°34’10” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.705.437,09m e E = 664.375,66m; deste, segue confrontando com os 
limites da Gleba Estadual rio cairari, com a seguinte distância  2.192,68 m 
e azimute plano 90°09’39” até o marco M-523, de coordenada N = 
9.705.430,94m e E = 666.568,33m; deste, segue acompanhando o limite 
Municipal iBGE (2019) de Baião/Mocajuba, com a seguinte distância  3,35 
m e azimute plano 90°20’31” até o marco M-524, de coordenada N = 
9.705.430,92m e E = 666.571,68m; 2.718,16 m e azimute plano 90°17’39” 
até o marco M-525, de coordenada N = 9.705.416,96m e E = 669.289,80m; 
1.476,46 m e azimute plano 90°17’40” até o marco M-526, de coordenada 
N = 9.705.409,37m e E = 670.766,24m; 1.550,41 m e azimute plano 
90°17’39” até o marco M-527, de coordenada N = 9.705.401,41m e E = 
672.316,63m; 523,14 m e azimute plano 90°17’41” até o marco M-528, de 
coordenada N = 9.705.398,72m e E = 672.839,76m; 468,55 m e azimute 
plano 90°17’41” até o marco M-529, de coordenada N = 9.705.396,31m e 
E = 673.308,30m; 128,56 m e azimute plano 90°17’39” até o marco 
M-530, de coordenada N = 9.705.395,65m e E = 673.436,86m; deste, 
segue confrontando com os limites da Gleba Estadual Tambaí-açú, com a 
seguinte distância  0,42 m e azimute plano 121°25’46” até o marco M-531, 
de coordenada N = 9.705.395,43m e E = 673.437,22m; 885,86 m e 
azimute plano 157°12’16” até o marco M-532, de coordenada N = 
9.704.578,76m e E = 673.780,44m; 17,43 m e azimute plano 173°18’41” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.704.561,45m e E = 673.782,47m; 
827,26 m e azimute plano 159°37’20” até o marco M-534, de coordenada 
N = 9.703.785,96m e E = 674.070,53m; 1.333,67 m e azimute plano 
264°49’10” até o marco M-535, de coordenada N = 9.703.665,54m e E = 
672.742,31m; 2.266,78 m e azimute plano 143°35’49” até o marco M-536, 
de coordenada N = 9.701.841,10m e E = 674.087,56m; 390,27 m e 
azimute plano 143°35’48” até o marco M-537, de coordenada N = 
9.701.526,99m e E = 674.319,17m; 296,91 m e azimute plano 143°35’51” 
até o marco M-538, de coordenada N = 9.701.288,02m e E = 674.495,37m; 
707,62 m e azimute plano 137°24’48” até o marco M-539, de coordenada 
N = 9.700.767,03m e E = 674.974,22m; 2.689,15 m e azimute plano 
79°01’49” até o marco M-540, de coordenada N = 9.701.278,75m e E = 
677.614,23m; 998,19 m e azimute plano 7°57’46” até o marco M-541, de 
coordenada N = 9.702.267,32m e E = 677.752,51m; 1.049,89 m e azimu-
te plano 3°48’00” até o marco M-542, de coordenada N = 9.703.314,90m 
e E = 677.822,09m; 666,59 m e azimute plano 106°08’36” até o marco 
M-543, de coordenada N = 9.703.129,56m e E = 678.462,40m; 1.421,06 
m e azimute plano 0°03’45” até o marco M-544, de coordenada N = 
9.704.550,62m e E = 678.463,95m; 176,47 m e azimute plano 306°08’47” 
até o marco M-545, de coordenada N = 9.704.654,71m e E = 678.321,45m; 
221,37 m e azimute plano 296°57’56” até o marco M-546, de coordenada 
N = 9.704.755,09m e E = 678.124,15m; 263,18 m e azimute plano 
252°21’22” até o marco M-547, de coordenada N = 9.704.675,32m e E = 
677.873,35m; 245,24 m e azimute plano 201°42’21” até o marco M-548, 
de coordenada N = 9.704.447,47m e E = 677.782,65m; 275,46 m e 
azimute plano 251°33’14” até o marco M-549, de coordenada N = 
9.704.360,31m e E = 677.521,34m; 321,96 m e azimute plano 225°12’05” 
até o marco M-550, de coordenada N = 9.704.133,45m e E = 677.292,88m; 
360,53 m e azimute plano 296°53’44” até o marco M-551, de coordenada 
N = 9.704.296,54m e E = 676.971,35m; 75,63 m e azimute plano 
342°56’43” até o marco M-552, de coordenada N = 9.704.368,84m e E = 
676.949,17m; 268,89 m e azimute plano 306°17’33” até o marco M-553, 
de coordenada N = 9.704.528,00m e E = 676.732,44m; 258,01 m e 
azimute plano 334°22’14” até o marco M-554, de coordenada N = 
9.704.760,62m e E = 676.620,84m; 71,14 m e azimute plano 334°22’17” 
até o marco M-555, de coordenada N = 9.704.824,76m e E = 676.590,07m; 
424,22 m e azimute plano 309°44’34” até o marco M-556, de coordenada 
N = 9.705.095,98m e E = 676.263,88m; 224,67 m e azimute plano 
342°10’23” até o marco M-557, de coordenada N = 9.705.309,86m e E = 
676.195,10m; deste, segue acompanhando o limite Municipal iBGE (2019) 
de Baião/Mocajuba, com a seguinte distâncias 3.154,84 m e azimute plano 
89°10’36” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste períme-
tro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que dá poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matrícula nº 1.136, Livro: 2-D, Folha: 257, junto ao Car-
tório de registro de imóveis da comarca de Baião.
iV - Esta Portaria torna sem efeito a PorTaria Nº 918 de 01 de julho de 
2021, a qual foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.626, de 02 de 
julho de 2021, e a Errata da Portaria 918, a qual foi publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.639, de 14 de julho de 2021.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 692685
Portaria N° 1230 de 16 de aGosto de 2021

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;

coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 01159, de 24 de 
setembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.254, 
de 03 de outubro de 2012, arrecadou a área de terras denominada GlEBa 
SÍTio BETEl, localizada no Município de São francisco do Pará, com área 
de 46.3192 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis da 
comarca de castanhal sob o nº 20748, livro: 2-Br, folha: 49;
coNSidEraNdo que o perímetro da área denominada Gleba Sítio Betel foi 
ajustado a partir do georreferenciamento a fim de eliminar a sobreposição 
com área já titulada;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2007/171823.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro da área da Gleba Sítio Betel, localizada no 
Município de São francisco, de uma área de 57,2258 ha, para uma área 
de 46,3192 ha (quarenta e seis hectares, trinta e um ares e noventa e 
dois centiares) com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes 
termos: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice cB5-M-2628, de 
coordenadas N 9.857.039,71m e E 190.795,98m; situado na divisa do Sítio 
Girassol e limite da faixa de domínio do ramal do caranã; deste, segue 
confrontando com o referido ramal, com os seguintes azimutes e distân-
cias: 143°12’50” e 382,38 m até o vértice cB5-M-2629, de coordenadas 
N 9.856.733,47m e E 191.024,96m; situado no limite da faixa de domínio 
do ramal do caranã e divisa de imóvel dem denominação, de Gilmar No-
gueira inouer; deste, segue confrontando com o imóvel sem denominação, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 205°37’35” e 1.104,00 m até o 
vértice cB5-M-4204, de coordenadas N 9.855.738,07m e E 190.547,48m; 
situado na divisa de imóvel sem denominação e do limite da faixa de do-
mínio da rodovia federal Br-316, que liga castanhal a Santa Maria do 
Pará; deste, segue confrontando com a referida rodovia, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 279°39’37” e 199,87 m até o vértice cB5-M-4205, 
de coordenadas N 9.855.771,61m e E 190.350,44m; situado no limite da 
faixa de domínio da rodovia Br-316 com a divisa do Sítio capixaba, de 
Waitter Maria rodrigues; deste, segue confrontando com o referido imó-
vel, com os seguintes azimutes e distâncias: 22°04’38” e 807,86 m até o 
vértice cB5-M-4200, de coordenadas N 9.856.520,24m e E 190.654,08m; 
245°16’19” e 296,45 m até o vértice cB5-M-4208, de coordenadas N 
9.856.396,23m e E 190.384,81m; situado na divisa do Sítio capixaba e 
divisa de imóvel sem denominação, de José Barbosa rodrigues; deste, 
segue confrontando com o imóvel sem denominação, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 328°17’12” e 314,87 m até o vértice cB5-M-4209, 
de coordenadas N 9.856.664,09m e E 190.219,29m; situado na divisa de 
imóvel sem denominação e divisa do Sítio Girasol, de Edna Maria Nery Mo-
raes; deste, segue confrontando com o referido imóvel, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 56°55’20” e 688,23 m até o vértice cB5-M-2628, 
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir de coordenadas N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 20748, livro: 2-Br, folha: 49, junto ao cartório de regis-
tro de imóveis da comarca castanhal.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 692655
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2018/113452 laESio fErNaNdo dE 
oliVEira

faZENda ESTrEla 
GUia 439,5252Ha SÃo fEliX do 

XiNGU 1232/2021

2015/329450 lUciaNo fErNaNdES faZENda UNiÃo 1499,8139Ha GoiaNÉSia do 
Pará 1233/2021

2013/336460 VaNdo MorEira aMaral faZENda SÃo JoSÉ 983,4244Ha SÃo fEliX do 
XiNGU 1234/2021

Belém(Pa), 16/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2008/462798 JoÃo Eidio da coNcEiÇÃo 
BriTo

SÍTio SÃo MiGUEl 
arcaNJo 36,6260Ha BaiÃo 1235/2021

2008/447773 JoSÉ iVo alVES GoMES SÍTio SÃo JoSÉ 20,8484Ha iGaraPÉ-aÇU 1236/2021

Belém(Pa), 16/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 692814

.

.

errata
.

eXtrato da Portaria de HoMoLoGaÇÃo PUBLicada No 
doe Nº 34.666, de 11/08/2021- ProtocoLo Nº 690576

Processo nº 2008/462178
oNde se LÊ: doMiNGoS liMa da SUlVa
Leia-se: doMiNGoS liMa da SilVa

eXtrato da Portaria de HoMoLoGaÇÃo PUBLicada No 
doe Nº 34.666, de 11/08/2021

Protocolo nº 690576
Processo nº 2021/689194
oNde se LÊ: ValdEMir doS SaNToS MaciEira
Leia-se: ValdENir doS SaNToS MaciEira

eXtrato da Portaria de HoMoLoGaÇÃo PUBLicada No 
doe Nº 34.666, de 11/08/2021

Protocolo nº 690576
Processo nº 2008/462029
oNde se LÊ: adailoN BarBoSa da SilVa
Leia-se: adailToN BarBoSa da SilVa

eXtrato da Portaria de HoMoLoGaÇÃo PUBLicada No 
doe Nº 34.666, de 11/08/2021

Protocolo nº 690576
Processo nº 2021/686993
oNde se LÊ: arTENiZa doS SaNToS E SaNToS MoraES
Leia-se: arTENiZa doS SaNToS E SaNToS dE MoraES

eXtrato da Portaria de HoMoLoGaÇÃo PUBLicada No 
doe Nº 34.666, de 11/08/2021

oNde se LÊ: 2014/364136
Leia-se:  2014/363930
Belém(Pa),16.08.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 692824

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iV, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, TorNa PÚBlico 
procedimento para (rE) raTificaÇÃo dE PErMUTa envolvendo título do 
“Projeto integrado Trairão”, por área de terra do Estado, com as seguintes 
especificações:
Processo: 2021/844815
interessados: aNTÔNio arTHUr ViEira dE alBUQUErQUE
Títulos/lotes/ Trairão: Título nº 0421, lote 12, Setor “a” – 2.400,0000ha
imóveis/áreas: lote 20, Setor “a” - 997,6756ha
lote 44, Setor “a” - 1.409,9043ha
localização: Glebas Guajará e Maracu
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
Em, 16.08.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 692936

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria 4496/2021, PUBLicada 
dia 10/08/2021

onde se lê: 19/08/2021 a 20/08/2021
leia-se: 26/08/2021 a 27/08/2021
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692693

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo/ratiFicaÇÃo
iNeXiGiBiLidade 2021/834143/adeParÁ

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 25, inciso ii, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo da iNEXiGi-
BilidadE, processo nº 2021/834143 adEPara, cujo objeto é contratação 
de empresa especializada para capacitação de servidores da agência de 
defesa agropecuária do Estado do Pará, decide raTificar, em favor da 
empresa, conforme abaixo:
1 - cNPJ 11.669.032/0001-09, razão Social: a B XaViEr TrEiNaMENToS 
EPP.
Valor total da inexigibilidade 2021/834143/adEPará, r$ 15.250,00 (Quin-
ze mil, duzentos e cinquenta reais), pela contratação no período do curso, 
no mês de agosto de 2021
Belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral da adEPará

Protocolo: 692910

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4737/2021: BENEficiá-
rio: roMUlo coElHo PaNToJa ;Matrícula: 80015616/1 ;função:20agri-
cultura;Programa: 1297 ;Projeto/atividade: 8338 ;fonte:0261 ;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, para atender as necessidades da Gerência de Tecnologia da infor-
mação - GTi.Elemento de despesa/ Valor: 339039/ r$4.500,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordena-
dor de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 692735

.

.

diÁria
.

Portaria: 4740/2021 objetivo: realizar reunião com as Gerências Técni-
cas da adEPara e suas diretorias. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SoUrE/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 6045515/da-
NiEllE SEaBra BriTo GUiMarÃES (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 
17/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 692745
Portaria: 4738/2021 objetivo: conduzir o veículo recebido na Sede
-Belém até a Gerência de altamira; receber orientação junto a GSiE e 
participar de reunião com as diretorias Técnicas.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: BElÉM/Pa Servi-
dor: 5909035/ arY Haroldo carValHo caValcaNTE (GErENTE rEGio-
Nal) / 3,5 diáriaS / 17/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: alEX faBia-
No dE alMEida HaGE.

Protocolo: 692738
Portaria: 4739/2021 objetivo: realizar reunião com dG, daf, ddia, 
ddiV em Belém.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: MoNTE doUrado/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5947922/PaU-
lo BESErra Maia (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 17/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 692740
Portaria: 4735/2021 objetivo: realizar levantamento e cadastro fun-
cional. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: áGUa aZUl do NorTE, oUrilÂNdia do NorTE, SÃo fÉliX 
do XiNGU, TUcUMÃ/Pa Servidor: 51855856/ MarGarETH SoarES dE 
araUJo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 11,5 diáriaS / 02/08/2021 a 
13/08/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 692636
Portaria: 4736/2021 objetivo: dar apoio na capacitação Técnica para 
fiscalização de revendas de Produtos de Uso Veterinário e Padroniza-
ção dos Procedimentos Técnicos. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: Belém/Pa destino caSTaNHal/Pa.Servidor: 54180265 
/ MarlUcE corrEa BroNZE (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS 
/ 16/08/2021 a 18/08/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 692645
Portaria: 4733/2021 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: BE-
lÉM/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo,BrEU BraNco,Eldorado doS cara-
JáS,iTUPiraNGa,SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 54185743/ ElToN 
BaNdEira Toda (MÉdico VETEriNário) / 7,5 diáriaS /  16/08/2021 a 
23/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692631
Portaria: 4734/2021 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 oficial.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa des-
tino: aBEl fiGUEirEdo,BrEU BraNco,Eldorado doS caraJáS,iTUPi-
raNGa,SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 57223249/ daNiEl NUNES E 
SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
23/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692632
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Portaria: 4731/2021 Objetivo: Auxiliar a fiscal na atualização e bus-
car propriedades que não possuem coordenadas cadastradas ou estão 
incorretas quanto ao município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BraSil NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 
57223301/HElliNToN PErEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692617
Portaria: 4729/2021 objetivo: realizar vigilância ativa e atualização ca-
dastral em 16 propriedades rurais consideradas de risco com criações de 
bovinos e suínos. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: MaGalHÃES BaraTa, MaracaNÃ, MaraPa-
NiM/Pa Servidor: 54186897/WilSoN roGErio rodriGUES doS SaNToS 
(MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 23/08/2021 a 26/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692614
Portaria: 4730/2021 Objetivo: Realizar atendimento a Notificação de 
doença. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caSTa-
NHal/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 5908974/ SaN-
dra dE MaMEdES coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico 
VETEriNário) / 0,5 diária / 09/08/2021 a 09/08/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692619
Portaria: 4732/2021 objetivo: atualizar e buscar propriedades que não 
possuem coordenadas cadastradas ou estão incorretas quanto ao mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraSil 
NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54185761/ cEliJaNE 
diNiZ E SilVa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692621
Portaria: 4728/2021 objetivo: realizar as atividades de busca a ina-
dimplentes da 1ª Etapa de vacinação da campanha contra febre de 2021, 
em propriedades no Município. as propriedades estão localizadas a mais 
de 100 km da sede do município de capitão Poço-Pa. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: caPiTÃo 
PoÇo/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia do Socorro SoUZa araUJo 
JaiME (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692610
Portaria: 4720/2021 Objetivo: Realizar atendimento a Notificação de 
doença.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caSTa-
NHal/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 5897812/ rai-
MUNdo aPriGio MENdoNÇa SoUSa (TÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária 
/ 09/08/2021 a 09/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692605
Portaria: 4719/2021 objetivo: realizar coleta de pontos de GPS em pro-
priedades rurais para atualização dos mesmo no cadastro que estão faltan-
do ou incorretos no SiaPEc3 no Município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/
Pa Servidor: 57223656/ JoSiclEi cUNHa dE oliVEira (aGENTE dE dE-
fESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 03/09/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692600
Portaria: 4727/2021 objetivo: realizar vigilância ativa e atualização ca-
dastral em 16 propriedades rurais consideradas de risco com criações de 
bovinos e suínos. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: MaGalHÃES BaraTa, MaracaNÃ, MaraPa-
NiM/Pa Servidor: 57173463/ SidNEY rodriGUES loBo (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 3,5 diáriaS / 23/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692603
Portaria: 4725/2021 objetivo: realizar Vigilância epidemiológica e atua-
lização cadastral de propriedade na ilha de Mosqueiro. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MoSQUEiro/Pa 
Servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ do NaSciMENTo (MÉdico VETE-
riNário) / 0,5 diária / 19/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692594
Portaria: 4718/2021 objetivo: coletar dados georreferenciados.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa desti-
no: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 55587389/ BarTo MoNTEiro loPES 
(ENGENHEiro florESTal) / 4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 03/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692596
Portaria: 4726/2021 Objetivo: Dar apoio na vacinação agulha oficial e 
assistida contra febre aftosa em 7 propriedades rurais no município. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa  destino: 
MElGaÇo/Pa Servidor: 5960814/EliaS NEri dE MoraES (aUXiliar dE 
caMPo) / 7,5 diáriaS / 16/08/2021 a 23/08/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692598
Portaria: 4715/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em eventos agro-
pecuário 2º leilão comercial Novos Tempos no Município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 57223656/ JoSiclEi cUNHa dE oliVEi-
ra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 20/08/2021 a 
21/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692580
Portaria: 4721/2021 objetivo: fiscalização em revendas que comercia-
lizam produtos farmacêuticos e biológicos de uso veterinário, em atendi-
mento a denúncias feitas a adepara. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: MaraPaNiM, SÃo JoÃo da 

PoNTa/Pa Servidor: 54180050/clEaNE PaNToJa PESSoa (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 26/08/2021 a 27/08/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692582
Portaria: 4724/2021 Objetivo: Realizar vacinação agulha oficial e assis-
tida contra febre aftosa em 7 propriedades rurais no município. fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PorTEl/Pa destino: MElGa-
Ço/Pa Servidor: 54187563/TarSo PaNToJa loPES (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 16/08/2021 a 23/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692589
Portaria: 4717/2021 objetivo: coletar dados georreferenciados. as pro-
priedades estão distantes cerca de 100km da sede do município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa destino: 
doM EliSEU/Pa Servidor: 55587389/ BarTo MoNTEiro loPES (ENGE-
NHEiro florESTal) / 1,5 diária / 25/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692590
Portaria: 4722/2021 objetivo: fiscalização e atualização 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: 54180050/clEaNE PaNToJa PESSoa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 19/08/2021 a 20/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692585
Portaria: 4716/2021 objetivo: realizar busca aos inadimplentes – ETa-
PA MAIO/2021. Justifica-se o total de diárias solicitados em virtude de 
o deslocamento abranger os municípios de Belterra, Placas, além do nº 
de propriedades a serem atendidas, sendo o percurso em horas superior 
a 6h / dia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BEl-
TErra/Pa destino: BElTErra,PlacaS/Pa Servidor: 05869722/ ciNTHia 
EdNaMaY fiGUEirEdo SoBral (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692586
Portaria: 4723/2021 objetivo: realizar o vazio sanitario da soja em 
03 propriedades. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
florESTa do araGUaia/Pa destino: rio Maria, XiNGUara/Pa Servi-
dor: 5943099 / GUilHErME GoMES doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS /24/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 692587
Portaria: 4714/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos muni-
cípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂN-
dia/Pa destino: acará,coNcÓrdia do Pará,ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 
5960830/rENaTa SalES SoUSa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - 
MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 17/08/2021 a 20/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692574
Portaria: 4713/2021 objetivo: realizar Busca a inadimplentes de 15 pro-
priedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
alTaMira/Pa destino: SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa Servidor: 5868211/rU-
BENS SaNToS dE MoraiS (TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS / 17/08/2021 
a 20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692568
Portaria: 4710/2021 objetivo: dar apoio vigilância em propriedade de 
maior risco sanitário para febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: PEiXE-Boi,SÃo 
JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 55588830/ SoNia Maria BraNdao do 
carMo (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 17/08/2021 a 19/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692561
Portaria: 4711/2021 objetivo: Participar de reunião técnica com a Gco-
rE e capacitação sobre revendas agropecuárias.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: 
caSTaNHal/Pa Servidor: 54187600 / JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE 
SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 17/08/2021 
a 18/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692564
Portaria: 4712/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SE-
BaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 57192005/caSSia EliaNE do P. Socor-
ro dE SoUZa E SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
19/08/2021 a 21/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692565
Portaria: 4743/2021 objetivo: realizar “Busca de inadimplentes da eta-
pa de vacinação maio de 2021”. As propriedades ficam aproximadamen-
te a 105 km da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: TUcUMÃ/Pa destino: TUcUMÃ /Pa Servidor: 57215435/ 
faBiaNa PoSSaTo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
23/08/2021 a 25/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692835
Portaria: 4744/2021 objetivo: realizar capacitação técnica e documen-
tal do PESE e do PESS nas UlSas de Brejo Grande do araguaia, Piçarra, 
São domingos do araguaia, São Geraldo do araguaia e São João do ara-
guaia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: BrEJo GraNdE do araGUaia, PiÇarra, SÃo doMiNGoS do 
araGUaia, SÃo GEraldo do araGUaia, SÃo JoÃo do araGUaia/Pa 
Servidor: 51855640/ SUSiclaY dE BarroS NETo (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 22/08/2021 a 
28/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 692839
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Portaria: 4742/2021 objetivo: conduzir os servidores para realizarem 
fiscalizações as agroindústrias em processo de certificação. Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SÃo fÉliX 
do XiNGU/Pa Servidor: 57223370/ cElSo lUiZ rocHa dE JESUS (MoTo-
riSTa) / 6,5 diáriaS / 22/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 692795
Portaria: 4741/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: BoNiTo,PriMaVEra,QUaTiPUrU/Pa 
Servidor: 5870283/JoSÉ aMilToN rEiS dE carValHo (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 24/08/2021 a 25/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 692796

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 4745/2021 - adeParÁ, 
de 13 de aGosto de 2021

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO o PAE 2021/874358, Oficio nº 275/2021 DG-ADEPARA e 
o de acordo da casa civil.
r E S o l V E:
EXoNErar do cargo em comissão de Gerente, GEP – daS- 011-3 JoN-
NaTHaN HENriQUE dE SENa VEiGa, MT: 57189747/1 a contar de 13 de 
agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 693090
Portaria Nº 4746/2021 - adeParÁ, 

de 13 de aGosto de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO o PAE 2021/874326, Oficio nº 274/2021 DG-ADEPARA e 
o de acordo da casa civil.
r E S o l V E:
i – EXoNErar do cargo em comissão de Gerente, GEP – daS- 011.4, 
o servidor(a) Valdo VaNdrE SoUSa colarES, matrícula 5946367/2, a 
contar de 13 de agosto de 2021.
ii - NoMEar para o cargo em comissão de Gerente, GEP- daS.011.4, o 
servidor (a) JoNNaTHaN HENriQUE dE SENa VEiGa, MT: 57189747/1 a 
contar de 13 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 693109
Portaria Nº 4747/2021 - adeParÁ, 

de 16 de aGosto de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO o PAE 2021/874387, Oficio nº 276/2021 DG-ADEPARA e 
o de acordo da casa civil.
r E S o l V E:
i – EXoNErar do cargo em comissão de Gerente, GEP – daS- 011.3, o(a) 
servidor(a) Jair doS SaNToS BaHia, matrícula 5950874/1, a contar de 
16 de agosto de 2021.
ii - NoMEar para o cargo em comissão de Gerente, GEP- daS.011.3, o(a) 
servidor (a) MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS, MT: 51855545/3 a 
contar de 16 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 693121
Portaria Nº 4748/2021 - adeParÁ, 

de 13 de aGosto de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO o PAE 2021/852418, Oficio nº 289/2021 DG-ADEPARA e 
o de acordo da casa civil.
r E S o l V E:
i - EXoNErar do cargo em comissão de Secretário de Gabinete, GEP – 
daS- 011-2, JoSE Maria NaSciMENTo SilVa, MT: 54192690/1 a contar 
da data de publicação.
ii - NoMEar para o cargo em comissão de Secretário de Gabinete, GEP – 
daS- 011-2, JardENicE Maria lEiTE GoMES ViTal, MT: 54193781/1 a 
contar data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 693137
Portaria Nº 4749/2021 - adeParÁ, 

de 16 de aGosto de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.

coNSidEraNdo o decreto n° 795, de 29 de maio de 2020, que regu-
lamenta o art. 31 da lei Estadual no 5.810, de 24 de janeiro de 1994, 
publicado no doE n° 34.240, de 01 de junho de 2020, que dispõe sobre 
a cessão de servidores de órgãos e entidades da administração Pública 
Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo o Processo 2021/852418 e ofício 438/2021- GS/SEdEME 
que dispõe sobre a cessão do servidor, e ainda o Oficio 289/2021 DG/ADE-
Pará, e homologação da casa civil.
r E S o l V E:
cEdEr o servidor JoSE Maria NaSciMENTo SilVa, matrícula n° 
54192690/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, desta agên-
cia de defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPará, pelo período de 
04 (quatro) anos, a contar de 17/08/2021 a 16/08/25, para a SEdEME com 
ônus para o órgão cessionário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral.

Protocolo: 693149

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0605 /2021 – 13. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 16.08.2021, a assessora Especial da dire-
toria Executiva –THaYaNE fErrEira MiraNda -Matrícula nº 5959968/1, 
da diretoria Técnica/diTEc, para exercer suas funções na coordenadoria 
de operações/coPEr.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0606 /2021 – 13. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r, ao Extensionista rural il lEaNdro GUilHErME aMoriM 
da SilVa- Matrícula nº 57214560/1, lotado no Escritório local de Nova 
Esperança do Piriá/São Miguel do Guamá, 20 dias de licença Paternidade 
(Nascimento), no período de 25.07.2021 a 13.08.2021, formalizada de 
acordo a certidão nº 06717301552021100075291006007550, em atenção 
à cláusula Vigésima Quarta do acordo coletivo de Trabalho 2020/2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0607 /2021 – 13. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r, ao auxiliar de administração JoSÉ Maria falcÃo da 
VEra crUZ- Matrícula nº 3178854/1, lotado no Núcleo de administração 
de Pessoal/codES, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no período de 
30.07.2021 a 06.08.2021, formalizada de acordo a certidão nº 14017801
552021400010164000196411, em atenção à cláusula Vigésima Quarta do 
acordo coletivo de Trabalho 2019/2020.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 692678

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 015/2021.BENEficiário: 
WadiSoN da SilVa MaraNHÃo / MaTrÍcUla: 57202680/fUNÇÃo:EX-
TENSioNiSTa rUral i/MUNicÍPio:áGUa aZUl do NorTE/ oBJETiVo:-
cUSTEar dESPESaS rEfErENTES a MaNUTENÇÃo do EScriTorio local 
dE áGUa aZUl do NorTE/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0261/ 
ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$1.000,00/ 3390-39 = r$ 2.000,00 
ToTal r$3.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 
15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa.

Protocolo: 692909
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 014/2021.BENEficiário: 
darllaN PHiliPPE PaliToT fErNaNdES / MaTrÍcUla:57173878/fUN-
ÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral i/MUNicÍPio:coNcEiÇÃo do araGUia-l/ 
oBJETiVo:cUSTEar dESPESaS rEfErENTES a MaNUTENÇÃo do EScri-
Torio local dE coNcEiÇÃo do araGUaia/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 
8711/foNTE: 0261/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$1.000,00/ 
3390-39 = r$ 2.000,00 ToTal r$3.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro 
SaNToS SilVa.

Protocolo: 692904

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 135/2021;BENEficiário:JoÃo JoSÉ lEi-
TÃo EVaNGEliSTa;MaTrÍcUla: 5959882;fUNÇÃo:aSSESSor dE coMU-
NicaÇÃo;oBJETiVo:dESlocar-SE dE BElÉM ao EScriTÓrio rEGioNal 
do TocaNTiNS, Para colETa dE dadoS Para diVUlGaÇÃo doS Tra-
BalHoS rUraiS Na rEGiÃo;PErÍodo:18 À 20/08/2021;Nº dE diáriaS: 
2,5 diáriaS;dESTiNo: aBaETETUBa, iGaraPÉ MirÍ E MoJU;ordENa-
dor dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 692581
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 01316/2021-GaB/seMas, de 13.08.2021

Servidora: JoÃo MarcElo ViEira liMa
Matrícula: 57202319/2
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
da: Gerência de Biblioteca-GEBiB/dGaf
Para: Núcleo legislativo-NEl/Gabinete
data da remoção: 04/08/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 693136
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 01315/2021-GaB/seMas, de 13.08.2021
Servidora: EliZa dE SarGES aBrEU
Matrícula: 57193757/1
cargo: assistente administrativo
da: Gerência de Protocolo e atendimento – GEPaT/dGaf
Para: Núcleo de arrecadação-NUarc/dGaf
data da remoção: 06/08/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 693129
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 01314/2021-GaB/seMas, de 13.08.2021
Servidora: EVEliNE fariaS UcHoa
Matrícula: 57175327/1
cargo: Técnico em Gestão Pública
da Secretaria adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias-SaGaT
Para: Gabinete do Secretário
data da remoção: 14/06/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 693115

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS
SErVidor: iSraEl WaNdErlEY SaloMÃo coElHo
MaTrÍcUla: 5936141
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica-administração
a coNTar dE 11/08/2021

Protocolo: 692577

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01305/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021-GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/467523 SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 082/2021-SEMAS/PA, 
celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE-
SEMaS/Pa e Empresa c&S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial EirE-
li, os servidores: Silvana Miranda Nunes, matrícula nº 9757137/1, como 
fiscal Titular, e Rosinaldo Pamplona Ferreira, matrícula nº 590395/3, como 
fiscal Suplente, a contar da data da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios-ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa,13 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 692559
Portaria Nº 01304/2021 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021-GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/467523 SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 081/2021-SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBili-
dadE-SEMaS/Pa e Empresa caNTÃo ViGilaNcia E SEGUraNÇa lTda, os 
servidores: Silvana Miranda Nunes, matrícula nº 9757137/1, como fiscal 
Titular, e Rosinaldo Pamplona Ferreira , matrícula nº 590395/3, como fiscal 
Suplente, a contar da data da publicação desta portaria.

ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios-ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa,13 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 692555
Portaria Nº 01306/2021 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021-GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/467523 SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 083/2021-SEMAS/PA, 
celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE 
- SEMaS/Pa e Empresa BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli EPP, os servidores: 
Silvana Miranda Nunes, matrícula nº 9757137/1, como fiscal Titular, e Ro-
sinaldo Pamplona Ferreira , matrícula nº 590395/3, como fiscal Suplente, 
a contar da data da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios-ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 692560

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1239/2021-dGaF/GaB/seMas, 
PUBLicada No doe, Nº34.664 de 10/08/2021.

Servidor: Matheus Gerhardt dos Santos Bezerra
oNde se LÊ: período de gozo 08/09/2021 a 23/09/2021 e 03/11/2021 a 
18/11/2021
Leia-se: período de gozo de 08/09/2021 a 23/09/2021 e 03/11/2021 a 
16/11/2021

Protocolo: 693169
Portaria Nº1288/2021-dGaF/GaB/seMas, 12/08/2021

iNTErroMPEr, a contar do dia 16/08/2021, por necessidade de serviços, o 
gozo de férias concedido através da PorTaria Nº 986/2021, publicado no 
doE de nº 34.630 de 07/07/2021, ao servidor aMilToN alVES dE aGUiar , 
matricula nº 97571411/ 2, referente ao exercício 2020/2021, restando 
15(quinze) dias a serem usufruídos posteriormente.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 693165

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021
objeto: aquisição de poltronas de descanso.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 17.08.2021: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 27/08/2021 às 10:00 h (horário de Brasília)
16 de agosto de 2021.
aziel Moraes da luz
PrEGoEiro oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 692930

diÁria
.

Portaria Nº 1263/2021- GaB/seMas 10 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar a análise da solicitação de 
licença de instalação, de interesse de diversos empreendimentos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ananindeua/Pa
Período: 19/08 a 19/08/2021 – ½ diárias
Servidores:
- 5932607/2 - aliNNE NaYara NEGrÃo dE MElo – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5903373/5- EdENilcE oliVEira dE oliVEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5955060-1 - HUGo MarcEl flEXa fariaS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 690330
Portaria Nº 1323/2021 - GaB/seMas 16 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica no Sistema de abastecimento de água 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Maraba-Pa e Bom Jesus do Tocantins-Pa
Período: 23/08 a 26/08/2021 – 3 e ½ diárias.
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Servidores:
- 57228886/3 - daNiEllE BarBoSa SarMaNHo- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5927641/3 - rEGiaNE roBErTa SaNToS MENdoNca - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5953129/1 - caSSila doS SaNToS SiMao- (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 692736

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº1295/2021-dGaF/GaB/seMas, 12/08/2021
iNTErroMPEr, a contar do dia 02/08/2021, por necessidade de 
serviços, o gozo de férias concedido através da PorTaria Nº 755/2021, 
publicado no doE de nº 34.604 de 07/06/2021, ao servidor rafaEl 
MarTiNS da SilVa crUZ , matricula nº 57215619/ 1, referente ao 
exercício 2020/2021, restando 12(doze) dias a serem usufruídos 
posteriormente.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 693151
Portaria Nº1297/2021-dGaF/GaB/seMas, 12/08/2021

coNcEdEr 15(quinze) dias das férias regulamentares, à servidora THaiS 
SilVa BiSPo doS SaNToS, matricula 5937317/ 2, ocupante do cargo de 
Gerente, no período de 08/09/2021 a 22/09/2021, referente exercício 
2019/2020, interrompidas através da PorTaria Nº 00064/2021-dGaf/
GaB/SEMaS, publicada no doE nº 34.464 de 19/01/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 693123
Portaria Nº1296/2021-dGaF/GaB/seMas, 12/08/2021

iNTErroMPEr, a contar do dia 06/08/2021, por necessidade de 
serviços, o gozo de férias concedido através da PorTaria Nº 755/2021, 
publicado no doE de nº 34.604 de 07/06/2021, ao servidor lUciaNo 
dE JESUS GoMES PErEira , matricula nº 5955452/ 1, referente ao 
exercício 2020/2021, restando 19(dezenove) dias a serem usufruídos 
posteriormente.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 693141

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 426 de 12 de aGosto de 2021
art. 1º - autorizar a servidora Keylah regina Borges, matrícula nº 
5783631, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de Habilitação 
n° 03819355145, Categoria C, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, 
na área de abrangência do Escritório regional de carajás, no período de 
01/09/2021 a 31/12/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 692882

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
Número: 06/2021
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa especializa-
da para fornecimento de tubetes e bandejas para tubetes, produtos indis-
pensáveis para a realização de atividades de produção de mudas frutíferas 
e/ou florestais, em viveiros, para fins de recomposição florestal, conforme 
especificação no anexo I - Termo de Referência do Edital.
Entrega do Edital: 17/08/2021
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 31/08/2021
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 692808

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 429 de 13 de aGosto de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/855319 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: conduzir Guarnição do Batalhão de Polícia ambiental (BPa) que 
iniciará missão oficial por este Instituto
origem: Belém-Pa

destino: Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa
Período: 10 a 12/08/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: Marcel Silva de oliveira - 5914586 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 428 de 13 de aGosto de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o muni-
cípio de São Geraldo do araguaia-Pa, de 15 a 21/08/2021:

Servidor objetivo

Thiago Pacheco de oliveira, matrícula  nº 
5953392, cargo de Técnico em Gestão 

ambiental.
apoiar as ações e levantamentos de infraestrutura no PESaM que serão  

executadas pela ValE S.a.

João claudio conceição de Souza, matrícula nº 
57201094, cargo de auxiliar operacional.

Jaime Wanderley correa Nonato, matrícula nº 
5413214, cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/839937 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 344 de 08 de JULHo de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Juruti e aveiro-Pa, de 13/07/2021 a 10/08/2021:

Servidor objetivo

Gil Mendes Sales, matrícula nº 57204719, 
ocupante do cargo de assessor. Monitoria das áreas de florestas Públicas que foram destinadas à 

concessão florestal e implantação do Centro de Treinamento na região 
do conjunto de Glebas  Mamuru-arapiuns.Jefferson Moreira Espirito Santo, matrícula nº 

57233266, ocupante do cargo de Gerente.

Jefferson de Oliveira Medeiros, matrícula nº 
5953395, ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em atividade 
institucional.

Weliton carlos ramalho, matrícula nº 5923530, 
ocupante do cargo de Motorista.

ii - conceder 28,5 (vinte oito e meia) diárias, a cada servidor, confor-
me o processo nº 2021/735359 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 
de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 692893

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 425 de 12 de aGosto de 2021
art. 1º - alterar o período de férias do servidor Thiago Pacheco de oli-
veira, matrícula nº 5953392, para 23/08/2021 a 21/09/2021, referente 
ao período aquisitivo de 16/01/2020 a 15/01/2021, publicado no doE n° 
34.625 de 01/07/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 692877

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 087/2021/GaB.sec/seGUP.
BeLÉM/Pa, 13 de aGosto de 2021.

o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, e;
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coNSidEraNdo
o interesse desta Secretaria em formalizar o recebimento da doação de 08 (cinco) 
veículos de uso policial ostensivo da marca MiTSUBiSHi l200 TriToN GlS 2.4 S 

4X4 aT, por parte da SENaSP/MJ;
 

rESolVE:

art. 1°. designar os servidores abaixo relacionados com o escopo de constituir a 
comissão de recebimento dos materiais e/ou bens, adquiridos pela SENaSP/MJ com 

intuito de serem doadas a esta Secretaria:
- Presidente:

NoME: riTa dE cáSSia MalcHEr da SilVa - MaJ PM
MaTrÍcUla fUNcioNal: 54193370

cPf: 805.236.172-91
- Membro:

NoME: ricHardS SoUSa MarQUES - 3º SGT BM
MaTrÍcUla fUNcioNal: 5826993

cPf: 409.016.562-91
- Membro:

NoME: aNToNio carloS daNTaS BarroSo
MaTrÍcUla fUNcioNal: 56120

cPf: 060.073.092-15
art. 2°. compete à comissão as seguintes atribuições:

- receber o material, proveniente de aquisição para a Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública e defesa Social;

- rejeitar no todo ou em parte, qualquer bem que não esteja em consonância com 
as exigências e especificações, ou ainda, que não seja comprovadamente original 
e novo, assim considerado de primeiro uso, com defeito de fabricação ou vício de 

funcionamento;
- Caberá ainda aos servidores designados providenciar relatório fotográfico em 

conformidade as especificações da SENASP, emitir cópia dos documentos dos veículos 
e apresentar check list devidamente preenchido e assinado; e

- Providenciar o Termo de recebimento dos Materiais e/ou bens e seus respectivos 
anexos.

art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692557
Portaria N.º 086/2021 - GaB/seGUP

BeLÉM-Pa, 12 de aGosto de 2021.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato administrativo nº 009/2021-SEGUP/fESPdS/
Pa, celebrado com a empresa HErcUlES EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo 
lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº : 60.042.686/0001-05, e o contrato 
administrativo nº 010/2021-SEGUP/fESPdS/Pa, celebrado com a empresa 
SoS SUl rESGaTE coM. E SErV. dE SEGUraNÇa E SiNaliZaÇÃo lTda., 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 60.042.686/0001-05, oriundos do Processo 
nº 2020/174077, através do fUNdo ESTadUal dE SEGUraNÇa PÚBlica/
fESPdS e decorrentes do Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEGUP/Pa, cujo 
objeto é a aquisição de materiais de combate a incêndio florestais, assim 
como de equipamentos de proteção individual - EPI, a fim de atender as 
necessidades do corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBMPa, nos cursos 
de Combate a Incêndios Florestais na, conforme especificações e condições 
estabelecidas no Termo de referência - Tr/SEGUP/fESPdS
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, de-
creto Estadual n° 870 de 04 de outubro de 2013 e a instrução Normativa 
n° 02/2019 da aGE;
RESOLVE: Nomear, a comissão para acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos nº 009/2021-SEGUP/fESPdS/Pa e nº 010/2021-SEGUP/
fESPdS/Pa, os servidores abaixo relacionados:
- Major Marcos Jose leão da costa, Matrícula funcional n° 57172462/1, 
como Presidente;
- cabo Gilson ferreira Martins, Matrícula funcional n° 57218368, como 
Suplente;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 692681
Portaria Nº. 034/2021 – FisP 

BeLÉM/Pa, 16 de aGosto de 2021
 o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de Segurança 
Pública - fiSP, designado através da PorTaria Nº. 031/2021-ccG, de 
08.01.2021, publicada no doE nº 34.456 em 11.01.2021 e rESolUÇÃo 
nº 001/2021-fiSP, de 14.01.2021, publicada no doE nº 34.461 em 
15.01.2021, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: os termos do coNTraTo nº 15/2021 - fiSP proveniente 
do RDC nº 001/2021, firmado entre o Fundo de Investimento de Seguran-
ça Pública - fiSP e a coNSTrUTora ENErGEo lTda., para execução de 
obra de coNSTrUÇÃo do 20º BPM, localizado à Travessa Padre Eutíquio 
- condor - Belém/Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º -  designar os servidores: TEN cEl QoPM rG 16959 Edi-liN aN-
SElMo dE liMa, Sd PM rG 41356 claudia feitosa lobo da Silva – arquite-
ta e do Sd PM rG 43090 derick Vanderson Pimentel cardoso – Engenheiro 
Eletricista, para respectivamente como PrESidENTE e MEMBroS, atuarem 
como fiScaiS do contrato supramencionado, de interesse da PolÍcia Mi-
liTar do ESTado do Pará - PM/Pa, visando ao efetivo cumprimento das 
disposições contratuais.

Art. 2º - Requerer aos fiscais que encaminhem a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer aos fiscais, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
fáBio da lUZ dE PiNHo - cEl QoPM
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 692791

errata
.

Portaria Nº 1149/2021-saGa, de 03.08.2021, 
doe N° 34.658 de 04.08.2021.

conceder 30(trinta) dias de férias regulamentares no mês de setembro 
/2021 à servidora Maria criSTiNa foNSEca dE carValHo, ouvidora da 
SEGUP, Mf 57207763/2, 2020/2021, no período de 01/09 a 30/09/2021.
onde se lê: oUVidora da SEGUP
Leia-se: oUVidora do SiSTEMa dE SEGUraNÇa PÚBlica

Protocolo: 692709

coNtrato
.

coNtrato Nº 013/2021-seGUP/FesPds/Pa
Processo eLetrÔNico Nº 2021/702928

Exercício: 2021
origem: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo N° 007/2020/cPl/PMPa
objeto: tem por objeto a aquisição de Munições destinada ao curso de 
operações Especiais/ coEsp, curso de Patrulhamento em ambiente rural/
cPar, curso de operações de choque/PMPa, curso operacional de roTaM, 
curso de Tropa Montada, (nível cabo e Soldado), pertencentes ao efetivo 
do comando de Missões Especiais – cME e curso de operações ambien-
tais – coPaM do comando de Policiamento ambiental, da Polícia Militar do 
Estado do Pará, conforme as especificações técnicas contidas no Termo de 
referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 266/2021-coNJUr
data de assinatura: 12 de agosto de 2021.
Vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
Valor global: r$ 372.552,38 (trezentos e setenta e dois mil e quinhentos e 
cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)
Programação orçamentaria: fundo Estadual de Segurança Pública e de-
fesa Social/fESPdS com recurso do Termo de adesão 043/2019 - Eixo 
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública; Fonte: 0177 (Te-
souro); 0377 (recurso Próprio – Superávit); Programa de Trabalho: 
06181150289400000; Natureza de despesa: 3339030
contratada: coNdor S/a iNdÚSTria QUÍMica
cNPJ: 30.092.431/0001-96
Endereço: rua do carmo, n° 7, 18° andar, centro, cidade: rio de Janeiro/
rJ, cEP:26053-640
ordenador de despesas: JoYcE WaNia lira – EM EXErcÍcio

Protocolo: 692683

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 084/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora WaldilENE liSBoa dE SoUZa, professora, especialis-
ta, inscrita no cPf sob o nº 431.487.602-63, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como aplicadora de Prova, no Processo Seletivo 
do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado 
na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga 
horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global é r$ 420,00 (quatrocentos 
e vinte reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 e 397/2021 
- coNSUP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - ca-
pacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692986
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terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 083/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora SiMoNNE Maria BaSToS MacHado fErrEira, profes-
sora, especialista, inscrita no cPf sob o nº 302.745.752-72, cujo objeto é 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como aplicadora de Prova, no 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Públi-
ca, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global 
é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692981
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 081/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da 
lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para con-
tratação direta do Senhor PaUlo SÉrGio NaSciMENTo fariaS, profes-
sor, especialista, inscrito no cPf sob o nº 277.642.572-49, cujo objeto é 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como aplicador de Prova, no 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Públi-
ca, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global 
é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692976
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 082/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, 
Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por 
meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN 
da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identida-
de n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cida-
de, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGi-
BilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 
e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do 
Senhor rENaN MoraES dE araÚJo, professor, graduado, inscrito no cPf 
sob o nº 027.305.152-08, cujo objeto é contratação da prestação de servi-
ços técnicos profissionais especializados para execução de atividades edu-
cacionais como aplicador de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior 
de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado na modalidade 
presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 
6 horas/aulas, cujo valor global é r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, con-
forme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692979
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 085/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, 
Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por 
meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN 
da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identida-
de n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cida-

de, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGi-
BilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 
e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do 
Senhor WilliaMS SoUZa da SilVa, professor, graduado, inscrito no cPf 
sob o nº 636.676.222-87, cujo objeto é contratação da prestação de servi-
ços técnicos profissionais especializados para execução de atividades edu-
cacionais como aplicador de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior 
de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado na modalidade 
presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 
6 horas/aulas, cujo valor global é r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, con-
forme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692990
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 065/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor JoÃo JoSÉ da SilVa JÚNior, professor, especialista, ins-
crito no cPf sob o nº 454.993.572-34, cujo objeto é a contratação da pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como de Supervisor de Prova, no Processo Seletivo 
do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado 
na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga 
horária total de 06 horas/aulas, cujo valor total é r$ 420,00 (quatrocentos 
e vinte reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 397/2021 e 396/2021 
- coNSUP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - ca-
pacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693003
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 066/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor JoaQUiM doS SaNToS frEiTaS NETo, professor, espe-
cialista, inscrito no cPf sob o nº 479.914.292-53, rG nº 1820395, PiS/
PaSEP nº 1.705.334.276-8, residente e domiciliado conjunto cidade Nova 
2 WE - 18, nº 211, Bairro cidade Nova, ananindeua/Pará, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como de Supervisor de Prova, 
no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pú-
blica, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo valor total 
é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 397/2021 e 396/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693010
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 063/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da 
lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contra-
tação direta da Senhora EriKa lariSSa MarTiNS da SilVa, pedagoga, 
inscrita no cPf sob o nº 031.737.432-02, rG nº 7538735, PiS/PaSEP nº 
1.380.218.150-5, residente e domiciliado à rua costa e Silva, nº 875, Bair-
ro independente, Belém/Pará, cujo objeto é a contratação da prestação de 
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serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como de Supervisora de Prova, no Processo Seletivo do curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado na mo-
dalidade presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária 
total de 06 horas/aulas, cujo valor total é r$ 360,00 (trezentos e sessenta 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tri-
butos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 397/2021 e 396/2021 - 
coNSUP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 
e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692996
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 064/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora fraNcilENE NaZarÉ BarroS dE SoUZa, professo-
ra, especialista, inscrita no cPf sob o nº 636.472.652-68, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como de Supervisora de Prova, 
no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pú-
blica, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo valor total 
é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 397/2021 e 396/2021 - coNSUP. Programação orçamentá-
ria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693000
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 079/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora Maria BETHaNia NaSciMENTo dE alMEida, profes-
sora, especialista, inscrita no cPf sob o nº 371.630.002-00, cujo objeto é 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como aplicadora de Prova, no 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Públi-
ca, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global 
é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692968
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 080/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor MariEl liMa carNEiro, professor, graduado, inscrito no 
cPf sob o nº 507.956.352-99, cujo objeto é contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como aplicador de Prova, no Processo Seletivo do curso Su-
perior de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado na moda-
lidade presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária 
total de 6 horas/aulas, cujo valor global é r$ 360,00 (trezentos e sessen-
ta reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 

tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 e 397/2021 
- coNSUP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - ca-
pacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692973
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 075/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor fáBio WENdEll liMa da lUZ, professor, especialista, 
inscrito no cPf sob o nº 453.698.102-06, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como aplicador de Prova, no Processo Seletivo 
do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado 
na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga 
horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global é r$ 420,00 (quatrocentos 
e vinte reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 e 397/2021 
- coNSUP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - ca-
pacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692959
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 076/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da 
lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para con-
tratação direta do Senhor GErdErSoM JoSÉ NEVES BEZErra, profes-
sor, especialista, inscrito no cPf sob o nº 772.779.392-34, cujo objeto é 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como aplicador de Prova, no 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Públi-
ca, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global 
é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692961
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 077/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora lidiaNE MarTiNS ViEira, professora, especialista, ins-
crita no cPf sob o nº 599.790.542-04, cujo objeto é contratação da pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como aplicadora de Prova, no Processo Seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado 
na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga 
horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global é r$ 420,00 (quatrocentos 
e vinte reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 e 397/2021 
- coNSUP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - ca-
pacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692963
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terMo de iNeXiGiBiLidade Nº078/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da 
lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para con-
tratação direta da Senhora Maria adriaNa frEirE riBEiro, professo-
ra, mestre, inscrita no cPf sob o nº 716.966.522-00, cujo objeto é con-
tratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como aplicadora de Prova, no 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Públi-
ca, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global 
é r$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692965
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 070/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, 
Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por 
meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN 
da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identida-
de n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cida-
de, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGi-
BilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 
e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do 
Senhor aNdrEliNo fErrEira diaS, professor, graduado, inscrito no cPf 
sob o nº 333.194.302-97, cujo objeto é contratação da prestação de servi-
ços técnicos profissionais especializados para execução de atividades edu-
cacionais como aplicador de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior 
de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado na modalidade 
presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 
6 horas/aulas, cujo valor global é r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, con-
forme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692943
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 071/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da 
lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para con-
tratação direta da Senhora aNGEla VaScoNcEloS MorEira, professo-
ra, especialista, inscrita no cPf sob o nº 661.210.862-20, cujo objeto é 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como aplicadora de Prova, no 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Públi-
ca, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global 
é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692949
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 072/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 

nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da 
lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contra-
tação direta do Senhor ariNilSoN doS SaNToS NaSciMENTo, profes-
sor, especialista, inscrito no cPf sob o nº 692.279.342-00, cujo objeto é 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como aplicador de Prova, no 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Públi-
ca, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global 
é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692952
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 073/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora aUrEliaNa dE BriTo MaToSo, professora, especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 769.774.122-91, rG nº 4289305, PiS/PaSEP nº 
1.903.035.934-0, residente e domiciliada à rua capri, n° 510, Bairro de-
coville, Marituba/Pará, cujo objeto é contratação da prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados para execução de atividades educa-
cionais como aplicadora de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior 
de Tecnologia em Segurança Pública, que será executado na modalidade 
presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 
6 horas/aulas, cujo valor global é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, con-
forme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692955
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 074/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da 
lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para con-
tratação direta do Senhor daNilo GilVaNi caBral PaSSiNHo, profes-
sor, graduado, inscrito no cPf sob o nº 959.668.972-04, cujo objeto é 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como aplicador de Prova, no 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Públi-
ca, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global 
é r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021 e 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692957
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 095/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora VEra Maria SEGUrado PiMENTEl, professora, douto-
ra, inscrita no cPf sob o nº 109.125.252-15, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
das atividades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para 



72  diário oficial Nº 34.672 Terça-feira, 17 DE AGOSTO DE 2021

BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, 
que será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado 
junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2021/827137, a 
ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá carga horária 
total de 40 horas/aulas, cujo valor global é r$ 3.600,00 (três mil e seis-
centos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693046
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 092/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora MirNa lÚcia araUJo dE MoraES, professora, douto-
ra, inscrita no cPf sob o nº 109.125.252-15, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
das atividades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para 
BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, 
que será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado 
junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2021/827137, a 
ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá carga horária 
total de 40 horas/aulas, cujo valor global é r$ 3.600,00 (três mil e seis-
centos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693037
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 093/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora PÂMEla THaiS GoMES diaS, professora, especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 018.028.182-86, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
das atividades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para 
BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, 
que será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado 
junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2021/827137, a 
ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá carga horária 
total de 40 horas/aulas, cujo valor global é r$ 2.800,00 (dois mil e oito-
centos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693040
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 090/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora JEaNE GoMES Garcia, professora, especialista, inscrita 
no cPf sob o nº 689.774.252-04, cujo objeto é contratação da prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados para execução das ativi-
dades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para BANCA 
dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que 

será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a 
SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2021/827137, a ser reali-
zado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 
40 horas/aulas, cujo valor global é r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos re-
ais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 - coNSUP. Programa-
ção orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693032
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 091/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor Mário ViTor BraNdÃo dE liMa, professor, especialista, 
inscrito no cPf sob o nº 303.340.392-15, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
das atividades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para 
BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, 
que será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado 
junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2021/827137, a 
ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá carga horária 
total de 40 horas/aulas, cujo valor global é r$ 2.800,00 (dois mil e oito-
centos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693034
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 088/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, 
Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por 
meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN 
da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identida-
de n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cida-
de, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGi-
BilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 
e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta da 
Senhora daYaNNa roBErTa coSTa da rocHa, professora, especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 644.294.312-72, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
das atividades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para 
BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, 
que será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado 
junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2021/827137, a 
ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá carga horária 
total de 40 horas/aulas, cujo valor global é r$ 2.800,00 (dois mil e oito-
centos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693024
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 089/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora GiSElli dE oliVEira SiQUEira, professora, especialis-
ta, inscrita no cPf sob o nº 707.463.622-34, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
das atividades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para 
BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, 
que será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado 
junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2021/827137, a 
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ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá carga horária 
total de 40 horas/aulas, cujo valor global é r$ 2.800,00 (dois mil e oito-
centos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693027
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 067/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédu-
la de identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domi-
ciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE re-
conhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, 
caput, da lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa 
para contratação direta da Senhora SoNia da coSTa PaSSoS, profes-
sora, doutora, inscrita no cPf sob o nº 562.870.702-34, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como de Supervisora de Prova, 
no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pú-
blica, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo valor total 
é r$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 397/2021 e 396/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693013
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 068/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora SUZiEllEM cHriSTiNY SallaZar da SilVa, professo-
ra, especialista, inscrita no cPf sob o nº 886.221.262-34, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como de Supervisora de Prova, 
no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pú-
blica, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 
14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo valor total 
é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 397/2021 e 396/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693015
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 086/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora aNa caroliNa rEiS da SilVa, professora, especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 010.243.222-89, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
das atividades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para 
BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, 
que será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado 
junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2021/827137, a 
ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá carga horária 
total de 40 horas/aulas, cujo valor global é r$ 2.800,00 (dois mil e oito-
centos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 - coNSUP. 

Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693018
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 087/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa So-
cial – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro nº 
305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de seu Secretário 
adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES, bra-
sileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-
87, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 
25, caput, da lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para 
contratação direta da Senhora carla daNiElE NaSciMENTo da coSTa, profes-
sora, mestre, inscrita no cPf sob o nº 005.133.752-52, cujo objeto é contratação 
da prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução das 
atividades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para BANCA DE 
corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do curso Superior 
de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por meio do 
processo em tramitação nº 2021/827137, a ser realizado no período de 16 a 20 
de agosto de 2021, e terá carga horária total de 40 horas/aulas, cujo valor global 
é r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos 
à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 
396/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693021
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 102/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da 
lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para con-
tratação direta do Senhor GaBriEl PErEira Mafra, nível médio, inscrito 
no cPf sob o nº 051.376.702-94, cujo objeto é da prestação de serviços 
para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE 
ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021., e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693068
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 101/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de 
seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da SilVa 
GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 12863, 
cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de 
suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 e na recomendação nº 
01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do Senhor EMErSoN NaSci-
MENTo TaVarES, graduado, inscrito no cPf sob o nº 401.931.522-15, cujo 
objeto é da prestação de serviços para execução das atividades e justifica-
tivas pedagógicas dos fiScal dE ProVa, para a contratação para Processo 
Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 
001/2021, que será executado na modalidade presencial, para que seja viabi-
lizado junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , 
a ser realizado no dia 14 de agosto de 2021., e terá carga horária total de 
06 horas/aulas, cujo valor global é r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), in-
cluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme 
resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programa-
ção orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693063
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terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 103/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora GaBriElE frEiTaS doS SaNToS, nível médio, inscrita 
no cPf sob o nº 041.333.172-54, cujo objeto é da prestação de serviços 
para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE 
ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693073
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 104/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de 
seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da SilVa 
GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 12863, 
cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de 
suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 e na recomendação nº 
01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do Senhor JoElSoN VEraS 
doS SaNToS, Especialista, inscrito no cPf sob o nº 003.158.992-80, cujo 
objeto é da prestação de serviços para execução das atividades e justifica-
tivas pedagógicas dos fiScal dE ProVa, para a contratação para Processo 
Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 
001/2021, que será executado na modalidade presencial, para que seja viabi-
lizado junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , 
a ser realizado no dia 14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 
06 horas/aulas, cujo valor global é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), in-
cluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme 
resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programa-
ção orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693075
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 098/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora aNNa BEaTriZ caValcaNTE NoBrEGa SilVa, nível mé-
dio, inscrita no cPf sob o nº 016.002.032-80, cujo objeto é da prestação 
de serviços para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
fiScal dE ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que 
será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a 
SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser reali-
zado no dia 14 de agosto de 2021., e terá carga horária total de 06 horas/
aulas, cujo valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os 
valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 
148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orça-
mentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segu-
rança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693054

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 096/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora aNa BEaTriZ caBral colarES, nível médio, inscrita 
no cPf sob o nº 543.577.482-91, cujo objeto é da prestação de serviços 
para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE 
ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693048
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 097/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de 
seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da SilVa 
GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 12863, 
cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de 
suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 e na recomendação nº 
01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta da Senhora aNa BEaTriZ Pa-
lHaNo doS SaNToS, nível médio, inscrita no cPf sob o nº 033.192.322-07, 
cujo objeto é da prestação de serviços para execução das atividades e justifi-
cativas pedagógicas dos fiScal dE ProVa, para a contratação para Processo 
Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 
001/2021, que será executado na modalidade presencial, para que seja viabi-
lizado junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , 
a ser realizado no dia 14 de agosto de 2021., e terá carga horária total de 
06 horas/aulas, cujo valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme re-
solução 148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Se-
gurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693050
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 099/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora claUdiaNE corrEia dE SoUSa, nível médio, inscrita 
no cPf sob o nº 026.826.692-12, cujo objeto é da prestação de serviços 
para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE 
ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021., e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693057
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terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 094/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora rafaElla caPEla lEÃo, professora, doutora, inscrita 
no cPf sob o nº 519.691.492-72, cujo objeto é contratação da prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados para execução das ativi-
dades e justificativas pedagógicas dos docentes contratados para BANCA 
dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETiVo, para Processo Seletivo do curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que 
será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a 
SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2021/827137, a ser reali-
zado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 
40 horas/aulas, cujo valor global é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos re-
ais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 - coNSUP. Programa-
ção orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693043
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 100/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora EMaNUEllE laZaro dE araUJo SilVa, graduada, ins-
crita no cPf sob o nº 004.337.632-05, cujo objeto é da prestação de ser-
viços para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL 
dE ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021., e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), incluídos todos os 
valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 
148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orça-
mentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segu-
rança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693060
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 069/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de 
seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da SilVa 
GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 12863, 
cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de 
suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 e na recomendação 
nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta da Senhora adMa Barra 
SaliM, professora, graduada, inscrita no cPf sob o nº 105.028.232-91, cujo 
objeto é contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especiali-
zados para execução de atividades educacionais como aplicadora de Prova, no 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, que 
será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14/08/2021 e 
terá carga horária total de 6 horas/aulas, cujo valor global é r$ 360,00 (tre-
zentos e sessenta reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021 e 
397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 692937

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 125/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor ValdEli da SilVa PaES, graduado, inscrito no cPf 
sob o nº 061.987.752-91, cujo objeto é contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como Professor, da disciplina drogas, no curso de formação 
de Guarda Portuário (cdP), que será executado na modalidade presencial, a 
ser realizado no período de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária 
total de 04 horas/aulas, cujo valor global é r$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 214/2017, 355/2020 e 
403/2021 - coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/iESP. Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693142
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 124/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, 
da lei 8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para 
contratação direta da Senhora SUZiEllEN cHriSTiNY SalaZar da SilVa, 
especialista, inscrita no cPf sob o nº 886.221.262-34, cujo objeto é 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como Professora, da disciplina 
atendimento ao Público, no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no período 
de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total de 04 horas/
aulas, cujo valor global é r$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme 
resolução 148/2015, 149/2015, 214/2017, 355/2020 e 403/2021 - 
coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/iESP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693138
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 121/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor JoaQUiM doS SaNToS frEiTaS NETo, especialista, 
inscrito no cPf sob o nº 479.914.292-53, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como Supervisor do curso de formação de 
Guarda Portuário (cdP), que será executado na modalidade presencial, a 
ser realizado no período de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária 
total de 20 horas/aulas, cujo valor global é r$ 1.400,00 (mil e quatrocentos 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 214/2017, 355/2020 e 
403/2021 - coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/iESP. Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693130
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terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 122/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, 
Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio 
de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da 
SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 
12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cidade, no 
âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE 
dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 e na 
recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do 
Senhor PaUlo SÉrGio NaSciMENTo fariaS, especialista, inscrito no cPf 
sob o nº 277.642.572-49, rG nº 24002, PiS/Pasep nº 1.233.951.678-3, 
residente e domiciliado à rod. augusto Montenegro, Km 11, resid. Teotonio 
Vilela, Bl. 29, apto. 202, nº 29202, Bairro Tenoné, Belém/Pará, cujo objeto 
é contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como Professor, da disciplina defesa 
Pessoal, no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), que será executado 
na modalidade presencial, a ser realizado no período de 16/08/2021 a 
30/09/2021 e terá carga horária total de 24 horas/aulas, cujo valor global é r$ 
1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), incluídos todos os valores relativos 
à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 
214/2017, 355/2020 e 403/2021 - coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/
iESP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693132
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 120/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora fraNcilENE NaZarÉ BarroS dE SoUZa, especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 636.472.652-68, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como Professora, da disciplina Primeiros Socorros, no 
curso de formação de Guarda Portuário (cdP), que será executado 
na modalidade presencial, a ser realizado no período de 16/08/2021 a 
30/09/2021 e terá carga horária total de 08 horas/aulas, cujo valor global é 
r$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), incluídos todos os valores relativos 
à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 
214/2017, 355/2020 e 403/2021 - coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/
iESP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693125
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 118/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, 
Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio 
de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da 
SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 
12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cidade, no 
âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE 
dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 e na 
recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do 
Senhor EValdo carValHo fUrTado, especialista, inscrito no cPf sob o nº 
380.038.802-20, cujo objeto é contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados para execução de atividades educacionais 
como Professor, da disciplina armamento e tiro, no curso de formação de 
Guarda Portuário (cdP), que será executado na modalidade presencial, a 
ser realizado no período de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária 
total de 102 horas/aulas, cujo valor global é r$ 7.140,00 (sete mil, cento e 
quarenta reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 214/2017, 355/2020 e 
403/2021 - coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/iESP. Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693117

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 119/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor fáBio WENdEll liMa da lUZ, especialista, inscrito no 
cPf sob o nº 453.698.102-06, cujo objeto é contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como Professor, das disciplinas: Prevenção e combate 
a incêndio e; Sistema de Segurança Pública, no curso de formação de 
Guarda Portuário (cdP), que será executado na modalidade presencial, a 
ser realizado no período de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária 
total de 16 horas/aulas, cujo valor global é r$ 1.120,00 (mil cento e 
vinte reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 214/2017, 355/2020 e 
403/2021 - coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/iESP. Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693120
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 117/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor daNilo GilVaNi caBral PaSSiNHo, graduado, inscrito 
no cPf sob o nº 959.668.972-04, cujo objeto é contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como Professor, da disciplina legislação aplicada, no curso de 
formação de Guarda Portuário (cdP), que será executado na modalidade 
presencial, a ser realizado no período de 16/08/2021 a 30/09/2021 
e terá carga horária total de 12 horas/aulas, cujo valor global é r$ 
720,00 (setecentos e vinte reais), incluídos todos os valores relativos à 
prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 
214/2017, 355/2020 e 403/2021 - coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/
iESP. Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 
0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693114
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 116/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor aMaro JoSÉ aSSUNÇÃo dE MiraNda, especialista, 
inscrito no cPf sob o nº 045.152.002-59, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como Professor, das disciplinas: Plano 
de Segurança dos Portos; regimento interno institucional, código 
internacional para Segurança de Navios e instalações Portuárias 
(iSPS codE), no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), que 
será executado na modalidade presencial, a ser realizado no período 
de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total de 22 horas/aulas, 
cujo valor global é r$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme 
resolução 148/2015, 149/2015, 214/2017, 355/2020 e 403/2021 - 
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coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/iESP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693111
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 109/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor Mac doNald alVES BarroS filHo, nível médio, inscri-
to no cPf sob o nº 968.713.002-44, cujo objeto é da prestação de serviços 
para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE 
ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693089
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 107/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de 
seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da SilVa 
GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 12863, 
cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de 
suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 e na recomendação nº 
01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do Senhor láZaro lEoNar-
do SodrÉ falcÃo, graduado, inscrito no cPf sob o nº 946.981.712-53, cujo 
objeto é da prestação de serviços para execução das atividades e justifica-
tivas pedagógicas dos fiScal dE ProVa, para a contratação para Processo 
Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 
001/2021, que será executado na modalidade presencial, para que seja viabi-
lizado junto a SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , 
a ser realizado no dia 14 de agosto de 2021., e terá carga horária total de 
06 horas/aulas, cujo valor global é r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), in-
cluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme 
resolução 148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programa-
ção orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693084
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 108/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor lEoNardo aNdrEY SilVa corrÊa, nível médio, inscri-
to no cPf sob o nº 014.552.592-92, cujo objeto é da prestação de serviços 
para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE 
ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 

149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693087
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 105/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de 
seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da SilVa 
GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 12863, 
cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de 
suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 e na recomendação nº 
01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do Senhor JoNaTaS loPES 
da SilVa, graduado, inscrito no cPf sob o nº 022.924.062-33, cujo objeto é 
da prestação de serviços para execução das atividades e justificativas peda-
gógicas dos fiScal dE ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que 
será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a 
SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado 
no dia 14 de agosto de 2021., e terá carga horária total de 06 horas/aulas, 
cujo valor global é r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), incluídos todos 
os valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 
148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orça-
mentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Seguran-
ça Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693077
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 106/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor JoSÉ lUiZ carrEra dE liMa, nível médio, inscrito no 
cPf sob o nº 089.094.152-15, cujo objeto é da prestação de serviços para 
execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PRO-
Va, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de Tec-
nologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693082
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 111/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor MaUricio EriToN laUrENTiNo, nível médio, inscrito no 
cPf sob o nº 331.120.702-59, cujo objeto é da prestação de serviços para 
execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PRO-
Va, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de Tec-
nologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300 (trezentos reais), incluídos todos os valores rela-
tivos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
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149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693095
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 110/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor MariNaldo da coSTa aNdradE, nível médio, inscri-
to no cPf sob o nº 428.124.612-68, cujo objeto é da prestação de serviços 
para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE 
ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693092
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 112/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contrata-
ção direta da Senhora MoNiQUE do Socorro fErrEira dE SoUZa, nível 
médio, inscrita no cPf sob o nº 018.877.662-19, cujo objeto é da presta-
ção de serviços para execução das atividades e justificativas pedagógicas 
dos fiScal dE ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do cur-
so Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que 
será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a 
SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser reali-
zado no dia 14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/
aulas, cujo valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os 
valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 
148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orça-
mentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segu-
rança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693097
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 113/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor rÔMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa, graduado, inscri-
to no cPf sob o nº 839.133.602-63, cujo objeto é da prestação de serviços 
para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE 
ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), incluídos todos os 

valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 
148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orça-
mentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segu-
rança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693101
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 114/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contrata-
ção direta da Senhora SaraH do Socorro SoUZa da SilVa, nível mé-
dio, inscrita no cPf sob o nº 021.228.032-58, rG nº 6992083, PiS/PaSEP 
nº 1.309.503.210-1, residente e domiciliado à rua itariri, Jd Bom Sossego, 
n° 285, Bairro distrito industrial, ananindeua/Pará, cujo objeto é da pres-
tação de serviços para execução das atividades e justificativas pedagógicas 
dos fiScal dE ProVa, para a contratação para Processo Seletivo do cur-
so Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que 
será executado na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a 
SEGUP, por meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser reali-
zado no dia 14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/
aulas, cujo valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os 
valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 
148/2015, 149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orça-
mentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segu-
rança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693104
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 115/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contrata-
ção direta da Senhora THaiS BarroS coSTa, nível médio, inscrita no cPf 
sob o nº 715.401.722-87, cujo objeto é da prestação de serviços para 
execução das atividades e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PRO-
Va, para a contratação para Processo Seletivo do curso Superior de Tec-
nologia em Segurança Pública, Edital nº 001/2021, que será executado 
na modalidade presencial, para que seja viabilizado junto a SEGUP, por 
meio do processo em tramitação nº 2020/935995 , a ser realizado no dia 
14 de agosto de 2021, e terá carga horária total de 06 horas/aulas, cujo 
valor global é r$ 300,00 (trezentos reais), incluídos todos os valores re-
lativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 
149/2015, 396/2021, 397/2021 - coNSUP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693106
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 123/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor SÉrGio JoSÉ dE aZEVEdo UPToN, especialista, inscrito 
no cPf sob o nº 252.474.502-30, cujo objeto é contratação da prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como Professor, da disciplina Técnica de Vigilância 
e Preservação de local de ocorrência, no curso de formação de Guarda 
Portuário (cdP), que será executado na modalidade presencial, a ser 
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realizado no período de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total 
de 08 horas/aulas, cujo valor global é r$ 560,00 (quinhentos e sessenta 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 214/2017, 355/2020 e 
403/2021 - coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/iESP. Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693134
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 126/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, 
Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio 
de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN ailToN da 
SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 
12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nesta cidade, no 
âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE 
dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 8.666/93 e na 
recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação direta do 
Senhor WalTEr cordEiro MENdoNÇa, nível médio, inscrito no cPf sob o nº 
905.242.682-15, cujo objeto é contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados para execução de atividades educacionais como 
Professor (monitor), da disciplina armamento e tiro, no curso de formação 
de Guarda Portuário (cdP), que será executado na modalidade presencial, a 
ser realizado no período de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária 
total de 102 horas/aulas, cujo valor global é r$ 5.100,00 (cinco mil e cem 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
conforme resolução 148/2015, 149/2015, 214/2017, 355/2020 e 403/2021 
- coNSUP, PorTaria Nº012/2019-GaB/iESP. Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública, Naturezas: 339036 e 339047 fonte: 0106.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 693144

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 100/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 100/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693062
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 099/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 099/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693059
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 096/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 096/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693049
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 098/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 098/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693055
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 097/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 097/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693051

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 103/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 103/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693074
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 101/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 101/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693066
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 102/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 102/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693072
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 086/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 086/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693019
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 

068/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 068/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693017
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 067/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 067/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693014
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 088/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 088/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693026
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 087/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 087/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693023
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 089/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 089/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693029
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 090/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 090/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693033
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terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 092/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 092/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693039
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 091/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 091/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693036
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 093/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 093/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693041
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 095/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 095/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693047
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 094/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 094/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693045
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 074/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 074/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692958
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 073/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 073/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692956
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 072/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 072/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692953
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 070/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 070/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692947
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 071/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 071/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692950

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 077/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 077/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692964
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 

076/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 076/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692962
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 075/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 075/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692960
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 078/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 078/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692966
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 079/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 079/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692970
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 080/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 080/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692974
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 064/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 064/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693002
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 063/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 063/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692998
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 066/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 066/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693012
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terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 065/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 065/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693007
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 085/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 085/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692993
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 084/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 084/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692988
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 082/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 082/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692980
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 081/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 081/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692978
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 083/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 083/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692982
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

N° 069/2021 - seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 069/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 692938
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 126/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 126/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693147
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 115/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 115/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693107
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 114/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 114/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693105

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 113/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 113/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693103
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 110/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 110/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693093
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 107/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 107/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693086
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 109/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 109/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693091
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 111/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 111/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693096
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 112/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 112/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693098
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 106/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 106/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693083
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 104/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 104/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693076
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 105/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 105/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693079
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terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 108/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 108/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693088
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 116/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 116/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693113
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 117/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alte-
rações legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº117/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693116
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 118/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 118/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693118
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 119/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 119/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693122
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 120/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 120/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693127
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 122/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 122/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693133
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 121/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 121/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693131
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 124/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 124/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693140

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 125/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 125/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693143
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 123/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 123/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 693135

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1206/2021–saGa
oBJETiVo: para representação em ação Social.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoSQUEiro/Pa
PErÍodo: 20.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl BM HElToN cHarlES araUJo MoraiS, Mf:5706386-1
cB PM dHiEGo SaNToS da SilVa, Mf:57218051-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1207/2021–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: 20 à 22.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM aldEMi JoSÉ dE SoUZa carNEiro JÚNior, 
Mf: 5817838-1
TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
SGT PM iZaiaS MacHado doS SaNToS, Mf: 5578000-1
SGT BM fErNaNdo VaScoNcEloS dE liMa JUNior, Mf: 5826799-1
cB BM JacKSoN fraNK SilVEira NaSciMENTo, Mf: 57173387-1
cB PM aNdErSoN flaVio dE oliVEira SaNTiaGo, Mf: 54194919-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1208/2021–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: 19 à 22.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): cB PM GlEidSoN lEiTE SaraiVa, Mf: 57222289-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 692751

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1234 /2021-saGa
BeLÉM, 16 de aGosto de 2021

coNSidEraNdo:Processo nº2021/889743 e Mem. Nº14/2021-coNJU,de 
16.08.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 234/2020-SaGa, de 19.02.2020, 
publicada no doE nº34.124, de 20.02.2020, que interrompeu as férias 
da servidora lara ViNaGrE SEfEr, assessor iii, Mf 8011824/2, 
2019/2020, a partir de 18.02.2020. ficando 15(quinze) dias restante, para 
usufruir em data oportuna, por necessidade de serviço.
r E S o l V E:
conceder 15(quinze) restante do período de gozo de férias à servidora 
lara ViNaGrE SEfEr, assessor iii, Mf 8011824/2, no período 10.12 a 
24.12.2021,, referente ao exercício 2019/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 692849
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 042/2021-eP/PM – Nomear o MaJ QoPM rG 26922 lUiZ 
carloS da SilVa PoNTES para função de fiscal do contrato administrativo nº 
014/2021 - EP/PMPa, celebrado entre a PMPa e a empresa VÉrTicE coMÉrcio dE 
roUPaS E acESSÓrio lTda, cNPJ: 08.763.888/0001-26; Belém/Pa, 16/08/2021; 
JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – TEN cEl QoPM, chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 692885
Portaria de Falecimento nº 075/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o Sd PM rEf rG 23653 
daNiEl diNiZ PEdroSo, faleceu na cidade de curitiba/Pr, na data 20 de 
Junho de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito n° 086447 01 55 2021 4 
00040 223 0012269 71, expedida pelo registro civil das Pessoas Naturais, no 
dia 26 de Junho de 2021, apresentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o Sd PM rEf rG 23653 daNiEl di-
NiZ PEdroSo, em virtude do seu falecimento na data 20 de Junho de 2021;
art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar do dia 20 de Junho de 2021 e revoga as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 692887

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 033/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/583403, que tem por 
objeto “aquisição de redutores de velocidade – tipo lombadas portáteis” e 
considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 
combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/20.
rESolVE:
01 – Homologar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPa, designado 
através da PorTaria nº 001/2021 – cPl/PMPa, de 19 de aBril de 
2021, que adjudicou a proposta de preço apresentada pela Empresa: 
arBJi coMErcio dE ElETroNicoS E coMPoNENTES EirEli, cNPJ 
04.730.121/0001-40, no valor de r$ 18.100,00 para aquisição de 
redutores de velocidade – tipo lombadas portáteis.
02 – Remeter o processo licitatório ao Escritório de Projetos da PMPA, a fim 
de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e emissão das 
respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 692772
.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
014/2021- eP/PMPa. OBJETO: “Pelo presente instrumento fica aposti-
lado o contrato administrativo nº 014/2021 – EP/PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a empresa VÉrTicE coMÉrcio dE roUPaS E acESSÓrioS lTda, 
cujo objeto é a “aquisição de 700 capas de chuva”. fica acrescida a dis-
tribuição do material. assinatura: 13/08/2021. cEl QoPM JoSÉ dilSoN 
MElo dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 692823
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria nº 690/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, WESlEN 
SoBrEira SaNToS, 2º TEN PM, Mf 5795770/1, do efetivo do (a) Nri/
MaraBá/ciNT; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 691/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, WaldNEr 
ricardo SoUZa dE carValHo, caP PM, Mf 5911422/1, do efetivo do 
(a) odc/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM
Portaria nº 692/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, claUdio JoSÉ 
dE oliVEira GifoNi, cEl PM, Mf 54204231, do efetivo do (a) cPr Xii/
SoUrE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM

Portaria nº 693/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, SaMUEl ENoc 
loBaTo QUarESMa, TEN cEl PM, Mf 5755603/1, do efetivo do (a) 5ª 
SEÇÃo do EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM

Protocolo: 692543

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1331/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: oriximiná-Pa; 
destino: faro-Pa; Período: 12 a 15/06/2021; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Jorge Eliandro da costa 
Nunes; cPf: 785.451.022-91; Valor: r$ 987,77. SUB TEN PM anastacio 
firmino Portela; cPf: 442.170.132-72; Valor: r$ 923,16. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1332/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Wesley 
Kennedy duarte da Silva; cPf: 016.186.162-85; Valor: r$ 759,60. cB 
PM Edmilson lima feitosa; cPf: 656.199.512-00; Valor: r$ 759,60. Sd 
PM Benjamim da Silva Passos; cPf: 968.574.042-91; 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 1333/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte alegre-
Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 12 a 15/07/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Neurion araújo de 
freitas; cPf: 439.585.592-04; Valor: r$ 846,66. SUB TEN PM Jorlando da 
conceição alves; cPf: 437.413.802-10; Valor: r$ 791,28. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1334/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Prainha-Pa; 
destino: Monte alegre-Pa; Período: 05 a 07/07/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM Eclinildo 
Vieira Brone; cPf: 844.392.112-91; 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 1335/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte alegre-
Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 05 a 07/07/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Manoel 
Santos da costa; cPf: 338.645.782-72; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1336/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bagre-Pa; 
destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 12 a 14/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM 
francisco acacio costa de oliveira; cPf: 280.102.482-15; Valor: r$ 659,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1337/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; 
destino: cametá-Pa; Período: 27 a 28/06/2021; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: caP PM Evair dos Santos 
ribeiro; cPf: 915.050.382-00; Valor: r$ 290,14. cB PM izaque Silva 
Nogueira; cPf: 006.144.862-11; Valor: r$ 253,20. cB PM Marco antonio 
Gomes lobato; cPf: 530.711.232-72; Valor: r$ 253,20. cB PM robson 
farias de Sousa; cPf: 000.130.872-66; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1338/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Juvenilson 
Braga Sales Barreto; cPf: 392.996.512-72; Valor: r$ 846,66. Sd PM 
luiz Henrique Gadelha cazolari; cPf: 016.212.532-10; 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 1339/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: rondon do Pará-Pa; Período: 10 a 20/07/2021; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Joellison 
do Nascimento Souza; cPf: 679.763.362-15; Valor: r$ 2.637,60. Sd 
PM Tharles lira da Silva; cPf: 984.773.152-72; Valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1340/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: rondon do Pará-Pa; Período: 20 a 30/07/2021; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM Valtenir 
Bispo dos Santos; cPf: 853.896.682-00; Valor: r$ 2.532,00. Sd PM alex 
dos Santos araújo; cPf: 018.170.382-30; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1341/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santa isabel do Pará-Pa; Período: 30/06/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Maria do Socorro Vilhena 
dos Santos; cPf: 212.526.102-20; Valor: r$ 87,04. SGT PM luiz otavio 
almeida Pires; cPf: 380.013.652-04; Valor: r$ 87,04. cB PM antônio 
rodrigues da Silva Júnior; cPf: 673.814.992-15; Valor: r$ 85,72. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1342/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; 
destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 11 a 14/07/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: Sd 
PM John denis Silva da Silva; cPf: 863.205.642-53; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1343/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bagre-Pa; 
destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 12 a 15/07/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB 
PM Hugo leandro loureiro corrêa; cPf: 934.408.712-15; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1344/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Barcarena-Pa; Período: 01/07/2021; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação e 01 de pousada; Servidor: cB PM Paulo diego de Brito 
Nascimento; cPf: 923.251.902-00; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1345/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; destino: São João 
de Pirabas-Pa; Período: 06/07/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidor: SGT PM irani de Jesus Nascimento; cPf: 489.188.062-72; Valor: r$ 
131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1346/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; destino: São João 
de Pirabas-Pa; Período: 15/07/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidor: SGT PM irani de Jesus Nascimento; cPf: 489.188.062-72; Valor: r$ 
131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1347/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-
Pa; destino: São João de Pirabas-Pa; Período: 07/07/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM denilson andrade dos 
Santos; cPf: 471.516.922-34; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1348/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; 
destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 09/02/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: cB PM Sidnei Jose Gonçalves Negrão; cPf: 
863.315.312-20; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1349/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-
Pa; destino: São João de Pirabas-Pa; Período: 07/07/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM Eder da Silva Santos; 
cPf: 933.778.272-34; Valor: r$ 126,60. cB PM Marcos Nascimento de 
Souza; cPf: 640.639.842-49; Valor: r$ 126,60. Sd alan ricardo dos 
Santos corrêa; cPf: 025.741.022-82; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1350/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; 
destino: São João de Pirabas-Pa; Período: 20/07/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM irani de Jesus Nascimento; 
cPf: 489.188.062-72; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1353/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 25 a 26/07/2021; Quantidade de diárias: 01 
de pousada; Servidores: SGT PM Heitor carvalho Neto; cPf: 264.612.932-
72; Valor: r$ 131,88. SGT PM Vanda do Socorro Meireles aires; cPf: 
452.761.612-91; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1354/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 25 a 26/07/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de pousada; Servidores: TEN PM delson Teixeira ferreira; cPf: 
808.004.832-00; Valor: r$ 141,11. SGT PM douglas Vitorino campelo 
Silva; cPf: 605.255.412-68; Valor: r$ 131,88. cB PM alessandra de Jesus 
Pereira Miranda; cPf: 782.147.692-72; Valor: r$ 126,60. cB PM andré luis 
Pereira Teixeira; cPf: 800.286.082-91; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1355/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 22 a 25/07/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: Sd PM cherleno cristo 
rosa; cPf: 916.489.552-15; Valor: r$ 886,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1356/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 20 a 21/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: caP PM Messias de Paulo 
Martins Barata; cPf: 353.088.262-34; Valor: r$ 290,14. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1357/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 22 a 25/07/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB PM alessandra de Jesus 
Pereira Miranda; cPf: 782.147.692-72; 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 1358/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 20 a 21/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: Sd PM Magno Santa Brigida 
Sampaio; cPf: 008.121.662-99; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1359/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/07/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM Vanda do Socorro 
Meireles aires; cPf: 452.761.612-91; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1360/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 21 a 25/07/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM Heitor carvalho 
Neto; cPf: 264.612.932-72; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1361/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 21 a 25/07/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM delson Teixeira 
ferreira; cPf: 808.004.832-00; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM douglas 
Vitorino campelo Silva; cPf: 605.255.412-68; Valor: r$ 1.055,04. cB PM 
andré luis Pereira Teixeira; cPf: 800.286.082-91; Valor: 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 1362/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: oriximiná-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 20 a 22/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: caP PM loris Henrique 
figueira costa; cPf: 775.381.532-68; Valor: r$ 435,21. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1363/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-Pa; 
destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 18 a 20/07/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM Jeremias 
Pereira de Matos; cPf: 010.314.922-83; Valor: r$ 564,44. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1364/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 15/03/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM anderson fábio 
corrêa lima; cPf: 397.706.302-25; Valor: r$ 791,28. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 692704
Portaria Nº 335/21/di/dF – objetivo: operação lei Seca – 1ª QUiN/
JaN-2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 31/12/2020 a 15/01/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT Evandro da Silva costa; cPf: 376.930.002-59; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM raimundo Edilson Bezerra da Silva Júnior; cPf: 302.300.712-
87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM aldo Natalino conceição de Souza; cPf: 
428.248.932-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM ronaldo cézar cordeiro 
dos Santos; cPf: 301.007.472-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jedson 
carvalho Silva; cPf: 487.124.772-49; Valor: r$ 3.956,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 336/21/di/dF – objetivo: operação lei Seca – 2ª 
QUiN/JaN-2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 30/01/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM Silvio Jarbas Martins Barradas; cPf: 488.849.442-87; Valor: r$ 
3.956,40. SGT PM Emanoel Nasareno Santana da Silva; cPf: 516.513.942-
53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jucelino Silva Torres; cPf: 440.776.022-
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20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM anderson alexandre da Silva; cPf: 
730.508.222-87; Valor: r$ 3.798,00. cB PM José revelino de Maria 
oliveira; cPf: 755.715.102-00; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 337/21/di/dF – objetivo: operação lei Seca – 2ª QUiN/
fEV-2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 14/02 a 01/03/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SUB TEN antonio adriano Soares de araújo; cPf: 400.712.512-00; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Edmilson da Silva Sousa; cPf: 592.561.172-
15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM carlos alexandre Teles dos Santos; 
cPf: 489.461.412-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Habio cícero caldas 
Barbosa; cPf: 508.924.792-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jorge luiz de 
Souza cuimar; cPf: 468.206.042-20; Valor: r$ 3.956,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 338/21/di/dF – objetivo: operação lei Seca – 1ª 
QUiN/Mar-2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM adilson Simeão dos Santos chagas; cPf: 237.800.702-
78; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM luís cristovão farias de Souza; cPf: 
293.986.222-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM charliston Eduardo dos Santos 
lima; cPf: 883.852.642-72; Valor: r$ 3.798,00 cB PM francisco Parente 
Pinto filho; cPf: 676.426.242-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Helder 
Valdelir de oliveira Santos; cPf: 630.404.762-20; Valor: r$ 3.798,00; 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 339/21/di/dF – objetivo: operação lei Seca – 2ª QUiN/
Mar-2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 16 a 31/03/2021; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidor: SGT PM claudio 
Humberto Ponciano Gomes; cPf: 282.760.602-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM Waldomiro ferreira da Gama; cPf: 577.450.722-04; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM Josuel Gomes Sardinha; cPf: 425.876.702-68; Valor: r$ 3.956,40. 
SGT PM adilson José dos Santos; cPf: 627.577.414-20; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM rubervan faustino de Melo; cPf: 634.310.172-15; Valor: r$ 3.798,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 340/21/di/dF – objetivo: operação lei Seca – 2ª 
QUiN/aBr-2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 30/04/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM carlos alexandre Teles dos Santos; cPf: 489.461.412-04; Valor: 
r$ 3.956,40. SGT PM indiodilson andré de Jesus Melo; cPf: 634.070.602-
97; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Marcelo Matias de Jesus; cPf: 775.684.272-
34; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Tony Jefferson Rodrigues da Costa; CPF: 
708.517.432-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Thomas cristian Melthieur 
Moraes Silva; cPf: 001.931.632-17; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 341/21/di/dF – objetivo: operação lei Seca – 1ª QUiN/
Mai-2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 30/04 a 15/05/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM claudio Humberto Ponciano Gomes; cPf: 282.760.602-00; Valor: 
r$ 3.956,40. SGT PM flávio Gama ribeiro Neves; cPf: 376.222.182-00; 
Valor: r$ 3.956,40. cB PM Marcelo Ugarter de almeida; cPf: 864.913.932-
91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM augusto damasceno carvalho; cPf: 
937.911.002-20; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Jefferson Batista de Almeida; 
cPf: 991.064.502-34; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 342/21/di/dF – objetivo: operação lei Seca – 2ª 
QUiN/Mai-2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 30/05/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM andré levy da Silva; cPf: 496.275.112-34; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM daniel felipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-31; Valor: Valor: r$ 
3.798,00. cB PM charliston Eduardo dos Santos lima; cPf: 883.852.642-
72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM José augusto ferreira Maues; cPf: 
793.040.522-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Gleydson Palheta da rocha; 
cPf: 896.842.302-49; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 349/21/di/dF – objetivo: operação lei Seca – 2ª 
QUiN/JUN-2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 30/06/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM francisco José costa Nogueira; cPf: 426.262.772-15; Valor: 
r$ 3.956,40. SGT PM Klébson Modesto carvalho; cPf: 304.414.042-00; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM carlos alexandre Teles dos Santos; cPf: 
489.461.412-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM indiodilson andré de Jesus 
Melo; cPf: 634.070.602-97; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Marcelo Matias de 
Jesus; cPf: 775.684.272-34; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 692880

Portaria Nº 1145/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 09 a 11/08/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM Márcio Gonçalves do 
rosário; cPf: 425.279.532-04; Valor: r$ 705,55. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 693085
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando os autos do Processo nº 2021/583394, referente a 
adesão à ata de registro de Preço no 07/2020 3ª Bia aaae, relativa ao Pre-
gão Eletrônico no 07/2020 -, que tem por objeto a “aquisição de redutores de 
velocidade – tipo perfurador de pneu, a fim de serem utilizadas pela Polícia Mi-
litar do Estado do Pará”, instruído nos termos do art. 15, ii da lei nº 8.666/93, 
c/c o Art. 22 parágrafo 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013, ratificado pelo 
ParEcEr Nº 163/2021-coNJUr/PMPa, de 21/07/2021 e pelo ParEcEr Nº 
133/2021 – coNTroladoria iNTErNa/PMPa de 13/08/2021.
rESolVE:
01 – raTificar a adesão à ata de registro de Preços n° 07/2020 3ª Bia 
aaae, relativa ao Pregão Eletrônico n° 07/2020, visando a contratação da 
empresa aNToNio EUGENio VilaS BoaS EirEli, cNPJ N° 28.288.621/0001-
31, para fins de “Aquisição de redutores de velocidade – tipo perfurador de 
pneu, a fim de serem utilizadas pela Polícia Militar do Estado do Pará”, no valor 
de r$ 53.089,00 (cinquenta e três mil e oitenta e nove reais).
02 – Remeter o processo ao Escritório de Projetos da PMPA, a fim de que seja efeti-
vada a contratação da empresa e a respectiva emissão da(s) nota(s) de empenho.
Quartel em Belém – Pa, 16 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 692760
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

Portaria
.

Portaria N° 018/2021-adM FiN/Pa.
o subdiretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando 
das atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e PorTaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria nº 
1915/2019 – dP/1 de 19 de Setembro de 2019
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto da Dispensa de Licitação 
n° 002/2021 – faSPM/cPl e seu objeto, de forma a atender o disposto no 
art. 67 da lei federal N°8.666/93:
A 3º SGT QPMP RG 16524 JUCELIA SILVA DE OLIVEIRA, como fiscal titular e a 
CB QPMP RG 38930 MYLENY DE PAULA CASTRO DA LUZ, como fiscal substituta.
coNTraTo: N° 013/2020.
coNTraTada: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará, cNPJ: 
07.553.026/0001-06
oriUNdo do ProcESSo: N° 032/2019 - faSPM E do crEdENciaMENTo 
Nº 004/2019 - cPl/faSPM.
PUBlicaÇÃo: doE N°34.573 de 05 de Maio de 2021.
oBJETo: Prestação de serviço de confecção e fornecimento de fardamento 
e equipamentos de proteção militar.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 16 de maio de 2021.
EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS – TEM cEl QoPM rG 21188
Subdiretor do faSPM-Pa

Protocolo: 692895
.

diÁria
.

Portaria N°080/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o Subdiretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor NilSoN cardoSo BaHia rG nº15657 cPf n° 
379.851.322-87 Mf nº 512626601, aUX. adM da loJa dE fardaMENTo 
do faSPM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.000,00 (Trê 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 500,00 (Quinhentos reais) na 339030 
(Material de consumo), e sendo r$ 2.500,00 (dois Mil, Quinhentos reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS – TEN cEl QoPM
diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 692946
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Portaria Nº 171/2021/Gab. subdiretor/FasPM – objetivo 
considerando que foi afetado pelo Governo do estado, um espaço à PMPa, 
situado no município de Santarém, com fins de abrigar a sede do CPR 
i. considerando também, nesse mesmo local possui um espaço para 
abrigar as ações deste faSPM, o poderia realizar reformas, adequações 
e construção do Hotel de Transito, farmácia, loja de fardamentos, bem 
como uma sede de uma representação deste fundo, nesse município. 
Nesse sentido, faz se necessário a visitação de equipe técnica deste faSPM 
à cidade de Santarém s fim de verificar IN LOCO a fase final do projeto 
arQUiTETÔNico, bem como as documentações necessárias para instrução 
do processo situada no município de Santarém. fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destinos: Santarém - Pa; 
Período de 17 a 20 agosto de 2021; Quantidade de diárias: 04 diárias 
completas na categoria “B”; Servidores: adVoGado aNToNio clEdSoN 
QUEiroZ roSa; cPf: 645.886.882-00, no Valor: r$ 949,52; ENGENHEiro 
MarcElo loPES da SilVa; cPf: 636.057.242-72, no Valor: r$ 949,52. 
ordENador: EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 692733
Portaria Nº 170/2021/Gab. subdiretor/FasPM – objetivo 
considerando que foi afetado pelo Governo do estado, um espaço à PMPa, 
situado no município de Santarém, com fins de abrigar a sede do CPR I. 
considerando também, nesse mesmo local possui um espaço para abrigar 
as ações deste faSPM, o poderia realizar reformas, adequações e construção 
do Hotel de Transito, farmácia, loja de fardamentos, bem como uma sede 
de uma representação deste fundo, nesse município. Nesse sentido, faz se 
necessário a visitação de equipe técnica deste faSPM à cidade de Santarém 
s fim de verificar IN LOCO a fase final do projeto ARQUITETÔNICO, bem 
como as documentações necessárias para instrução do processo situada no 
município de Santarém. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destinos: Santarém - Pa; Período de 17 a 20 agosto de 
2021; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e (04) de pousada 
na categoria “B”; Servidores: TEN cEl aNToNio VicENTE da SilVa NETo; 
cPf: 429.970.382-00, no Valor: r$ 1.266,08; caP roNaldo MoNTEiro dE 
liMa; cPf: 124.398.862-20, no Valor: r$ 1.160,56. ordENador: EMErSoN 
aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 692731
.

oUtras MatÉrias
.

ata de credeNciaMeNto n.º 002/2021 – FasPM - credenciamento, aná-
lise de Habilitação, Propostas e adjudicação de pessoas físicas ou jurídicas.
No decimo quarto dia do mês de junho do ano de 2021, às 09h00 na 
sala da cPl-faSPM, localizado a Trav. Nove de janeiro, nº 2.600 esquina 
com Avenida Fernando Guilhon, Bairro da Cremação, fizeram-se presentes 
os membros da comissão Especial de credenciamento, nomeados pela 
PorTaria nº 048/2020-SEc/faSPM, para conduzir a SESSÃo, referente ao 
credenciamento nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de pessoas físicas 
e jurídicas para a aquisição de SErViÇoS dE diVErSoS SEGMENToS, 
atendendo a região Metropolitana e os demais municípios do estado do 
Pará através dos polos credenciados, destinadas complementarmente aos 
contribuintes e dependentes do faSPM, de acordo com as condições do 
Edital de credenciamento. o presidente da comissão Especial caP QaoPM 
r/r rG 9236 MaUro liMa aMaral, presidiu a sessão, procedendo-
se inicialmente a abertura dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação das pessoas com personalidade Jurídica. Que apresentaram 
os devidos elementos necessários à participação no certame conforme 
exigências contidas no Edital, as seguintes empresas passam a ser 
denominadas de credenciadas:
PESSoa JUrÍdica
- cENTrofarMa diSTriBUidora farMa cEUTica lTda
cNPJ: 09.523.254/0002-40
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
-cJ MarcHETTE iNdUSTria E coMÉrcio dE ProdUToS diETÉTicoS lTda
cNPJ: 15.429.097/0001-20
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
MaUro liMa aMaral – caP PM r/r rG 9236
Presidente da comissão de credenciamento
carloS rafaEl NaSciMENTo da SilVa – 2º TEN QcoPM rG 40.907
Membro
raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo – SUB TEN r/r rG 10635
Membro

Protocolo: 692855

..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 331 de 13 de aGosto de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
em legislação peculiar;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/453136;
considerando a Manifestação nº 09/2021-GEaUd/aGE de 27 de maio de 2021, 
no sentido da aplicabilidade dos art.14 e 16 do decreto Estadual nº 1.180/2008, 
de 12 de agosto de 2008 que trata da concessão, aplicação e a prestação de con-
tas de recursos públicos sob a forma de suprimento de fundos por entender que 
as diárias também são concebidas em regime de adiantamento.
considerando a manifestação da comissão de Justiça do cBMPa, através 
da a Parte nº 069/2021-coJ, de 12 de agosto de 2021.
rESolVE:
art. 1º. alterar o art. 9º, da iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2021–df/
cBMPa, de 25 de março de 2021, publicada no aditamento ao Boletim 
Geral nº 62 de 30/03/2021,  que dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados para solicitação, concessão e prestação de contas de diárias no 
âmbito do corpo de Bombeiros Militar do Pará, passando a prestação de 
contas de diárias no âmbito do  cBMPa, da competência da comissão Per-
manente de Controle Interno – CPCI,  para a o setor financeiro da corpo-
ração, conforme nova redação abaixo:
iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2021–df/cBMPa
(...)
art. 9º. o Bombeiro Militar terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a con-
tar da data de retorno da viagem, para entregar a prestação de contas à 
diretoria de finanças - df.
§1º A Diretoria de Finanças - DF, deverá notificar o(s) bombeiro(s) mili-
tar(es) que não realizar(em) a prestação de contas.
(...)
Art. 2º. Os atos praticados antes da presente PORTARIA ficam convalidados.
art. 3º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 692601
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 133/2021 –cBMPa
data de assinatura: 16/08/2021
Valor: r$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais)
objeto: contratação de instrutor da disciplina Estágio Supervisionado do 
curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Marcelo franco de araújo
cPf: 827.911.982-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692651
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 134/2021 – cBMPa
data de assinatura: 16/08/2021
Valor: r$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)
objeto: contratação de instrutor da disciplina Planejamento e comando no 
Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: césar augusto lopes ribeiro
cPf: 364.274.972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692652
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 130/2021 –cBMPa
data de assinatura: 16/08/2021
Valor: r$ 700,00 (Setecentos reais)
objeto: contratação de instrutor da disciplina Tecnologias, intervenções e Emer-
gências com Produtos Perigosos do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
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Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Marcus Paulo cartágenes Veloso
cPf: 649.420.312-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692644
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 131/2021 –cBMPa
data de assinatura: 16/08/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
objeto: contratação de instrutor da disciplina Sistema de comando de 
incidentes do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Marcelo Pinheiro dos Santos
cPf: 639.498.652-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692646
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 132/2021 –cBMPa
data de assinatura: 16/08/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
objeto: contratação de instrutor da disciplina Viaturas e Equipamentos 
Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: José roberto Nogueira Marinho
cPf: 427.674.152-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692649
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 128/2021 –cBMPa
data de assinatura: 16/08/2021
Valor: r$ 3.000,00 (Três mil reais).
objeto: contratação de instrutor da disciplina Técnica em Maneabilidade 
de incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Willamys Pereira de oliveira
cPf: 886.518.862-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692637
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 129/2021 –cBMPa
data de assinatura: 16/08/2021
Valor: r$ 1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta reais).
objeto: contratação de Supervisor do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Sandro Mendes leal da Silva
cPf: 507.978.912-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692641
.

diÁria
.

Portaria Nº. 106/diÁria/cedec, de 13 de aGosto de 2021.
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 
defesa civil, 12 (doze) diárias de alimentação e 11 (onze) diárias de 
Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 52.450,32 (ciN-
QUENTa E doiS Mil, QUaTrocENToS E ciNQUENTa rEaiS E TriNTa E 
doiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de Belém-Pa para os mu-
nicípios de Parauapebas e Novo Progresso/Pa, nas regiões do carajás e 
Tapajós com diárias do grupo B, nos períodos de 15 a 26 de agosto, 25 
de agosto a 05 de setembro, 04 a 16 de setembro e 04 a 13 de setem-
bro, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil. 

PoSTo/
Grad. NoME local

Nº dE diáriaS
Valor UNi-

Tário ToTal r$aliMENTa-
ÇÃo

PoUSa-
da

STEN BM Marcio alBErTo carValHo 
da SilVa

ParaUaPEBaS 
/ Pa

12 11 r$ 131,88 r$ 
3.033,24

cB BM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa 12 11 r$ 126,60 r$ 
2.911,80

cB BM JEfErSoN da rocHa cordEiro 12 11 r$ 126,60 r$ 
2.911,80

cB BM JoNaTHaN SoUZa da PENHa 12 11 r$ 126,60 r$ 
2.911,80

SGT BM roGErio da cUNHa BriTo 12 11 r$ 131,88 r$ 
3.033,24

cB BM Marilia lEÃo da coSTa PaNToJa 12 11 r$ 126,60 r$ 
2.911,80

cB BM Marcio doS SaNToS aVElar 12 11 r$ 126,60 r$ 
2.911,80

cB BM adriaNo SoUZa da rocHa 12 11 r$ 126,60 r$ 
2.911,80

SGT BM adalBErTo SaNToS SilVa 12 11 r$ 131,88 r$ 
3.033,24

cB BM Marcio doS SaNToS aVElar 12 11 r$ 126,60 r$ 
2.911,80

cB BM EliSEU BorGES caValcaNTE 12 11 r$ 126,60 r$ 
2.911,80

cB BM NilToN do roSário SoUZa 12 11 r$ 126,60 r$ 
2.911,80

SGT BM odraci JoSE JorGE dE SoUZa

NoVo Pro-
GrESSo / Pa

 

12 11 r$ 131,88 r$ 
3.033,24

SGT BM iGor dE liMa BaTiSTa 12 11 r$ 131,88 r$ 
3.033,24

SGT BM Eraldo NEVES da coSTa JUNior 12 11 r$ 131,88 r$ 
3.033,24

SGT BM iGor dE liMa BaTiSTa 12 11 r$ 131,88 r$ 
3.033,24

SGT BM adriaNo dE aViZ BarBoSa 10 9 r$ 131,88 r$ 
2.505,72

SGT BM JoSiNaldo PiNHEiro riBEiro 10 9 r$ 131,88 r$ 
2.505,72

ToTal r$ 
52.450,32

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: 692690
.

oUtras MatÉrias
.

ordem de execução de serviços: 138/2021
data da assinatura: 16/08/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 128/2021 – cBMPa.
objeto: contratação de instrutor da disciplina Técnica em Maneabilidade 
de incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
Valor Total: r$ 3.000,00 (Três mil reais).
Vigência: 16/08/2021 até 25/10/2021
contratado: Willamys Pereira de oliveira
cPf: 886.518.862-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692654
ordem de execução de serviços: 139/2021
data da assinatura: 16/08/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 129/2021 – cBMPa.
objeto: contratação de Supervisor do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
Valor Total: r$ 1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta reais).
Vigência: 16/08/2021 até 25/10/2021
contratado: Sandro Mendes leal da Silva
cPf: 507.978.912-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692658
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ordem de execução de serviços: 140/2021
data da assinatura: 16/08/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 130/2021 – cBMPa.
objeto: contratação de instrutor da disciplina Tecnologias, intervenções e Emer-
gências com Produtos Perigosos do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
Valor Total: r$ 700,00 (Setecentos reais)
Vigência: 16/08/2021 até 25/10/2021
contratado: Marcus Paulo cartágenes Veloso
cPf: 649.420.312-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692660
ordem de execução de serviços: 141/2021
data da assinatura: 16/08/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 131/2021 – cBMPa.
objeto: contratação de instrutor da disciplina Sistema de comando de 
incidentes do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
Valor Total: r$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
Vigência: 16/08/2021 até 25/10/2021
contratado: Marcelo Pinheiro dos Santos
cPf: 639.498.652-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692663
ordem de execução de serviços: 142/2021
data da assinatura: 16/08/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 132/2021 – cBMPa.
objeto: contratação de instrutor da disciplina: Viaturas e Equipamentos 
Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
Valor Total: r$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
Vigência: 16/08/2021 até 25/10/2021
contratado: José roberto Nogueira Marinho
cPf: 427.674.152-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692664
ordem de execução de serviços: 143/2021
data da assinatura: 16/08/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 133/2021 – cBMPa.
objeto: contratação de instrutor da disciplina Estágio Supervisionado do 
curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
Valor Total: r$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais)
Vigência: 16/08/2021 até 25/10/2021
contratado: Marcelo franco de araújo
cPf: 827.911.982-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692666
ordem de execução de serviços: 144/2021
data da assinatura: 16/08/2021
origem: Termo de inexigibilidade nº 134/2021 – cBMPa.
objeto: contratação de instrutor da disciplina Planejamento e comando no 
Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio Urbano/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
Valor Total: r$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)
Vigência: 16/08/2021 até 25/10/2021
contratado: césar augusto lopes ribeiro
cPf: 364.274-972-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 692668

..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

..

coNtrato
.

contrato nº: 060/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de Licita-
ção nº 041/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ 
nº 00.368.105/0001-06. alEXaNdrE NaSciMENTo SilVa. cPf nº 
648.439.983-20. objeto: contratação da prestação de serviços técni-
co profissional especializado, para atender ao curso de formação policial 
atinentes aos candidatos Sub Judices – concursos Públicos c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa, como docENTE da palestra 
“coNfliToS aGrárioS No ESTado do Pará” com carga horária de 05 
(cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totali-
zando o valor de r$=350,00 (trezentos e cinquenta reais). data da assina-
tura: 13/08/2021. ViGÊNcia: a contar da sua assinatura até 30/09/2021. 
Valor do contrato: r$=350,00 (trezentos e cinquenta reais). orçamento: 
Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem 
do recurso. 06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 
2021/201452. contratado: alEXaNdrE NaSciMENTo SilVa. Endereço: 
av. Gentil Bittencourt, n° 2086, bairro: São Braz – Belém/Pa, cEP: 66063-
018. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete 
do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 692575
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 041/2021 para 
contratação do Sr. alEXaNdrE do NaSciMENTo SilVa. Valor: r$=350,00 
(trezentos e cinquenta reais).
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 692584

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº041/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o alEXaNdrE do NaSciMENTo Sil-
Va, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 648.439.983-20.
DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENTE da palestra 
“coNfliToS aGrárioS No ESTado do Pará” com carga horária de 05 
(cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totali-
zando o valor de r$=350,00 (trezentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=350,00 (trezentos e cinquenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Segurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13/08/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.

Protocolo: 692583
.

diÁria
.

Portaria Nº: 01367/2021 - dGPc/od/drF de 10 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/867590, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CEARÁ, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 10/08/2021 a 14/08/2021;

1. iPc JEffErSoN lUiZ rocHa doS SaNToS JUNior - MaT: 5940065
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4.5, ToTal: r$ 2,278.89)

2. EPc JaNE BarBoSa da SilVa - MaT: 5553105
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4.5, ToTal: r$ 2,278.89)

3. iPc MarcUS ViNiciUS da coNcEicao florES - MaT: 57233592
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4.5, ToTal: r$ 2,278.89)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
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gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
6,836.67 ( SEiS Mil, oiTocENToS E TriNTa E SEiS rEaiS E SESSENTa E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01368/2021 - dGPc/od/drF de 10 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021855423, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 11/08/2021 a 16/08/2021;

1. iPc ZENilda SaNcHES PUrEZa rodriGUES - MaT: 5206545
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)
2. dPc alEXaNdrE do NaSciMENTo SilVa - MaT: 5914078
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

3. iPc KlEBEr SaNTiaGo MacHado - MaT: 57233645
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

4. EPc iVo SoUSa PorTEla - MaT: 5940359
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

5. dPc MarcElo diaS MENdES - MaT: 5831423
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

6. EPc caMila SilVa corrEa - MaT: 54195825
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

7. EPc ElY PENicHE da SilVa - MaT: 5890046
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 17,724.70 ( dEZESETE Mil, SETEcENToS E ViNTE E QUaTro 
rEaiS E SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01369/2021 - dGPc/od/drF de 10 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/867941, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGoMi-
NAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 11/08/2021 a 13/08/2021;

1. TGiNfEST fErNaNdo lUiS MoraES da caMara - MaT: 55590300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01372/2021 - dGPc/od/drF de 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/873083, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 11/08/2021 a 15/08/2021;

1. iPc alUiZio PoMBo corrEa - MaT: 5299616
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc rUBEM GoNcalVES da SilVa - MaT: 54189026
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01373/2021 - dGPc/od/drF de 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/872129, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo 
JOÃO DA PONTA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
11/08/2021 a 13/08/2021;

1. EPc fErNaNda do ValE fErNaNdEZ - MaT: 5892477
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc ViNiciUS HUGo alVES rocHa - MaT: 5939588
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc adriaNY TaSSia BorGES dE carValHo - MaT: 5940250
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01374/2021 - dGPc/od/drF de 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/871985, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo 
JOÃO DA PONTA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
11/08/2021 a 13/08/2021;

1. iPc PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS - MaT: 5913900
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc roGEr aNdErSoN dE SoUZa SilVa - MaT: 5913953
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01375/2021 - dGPc/od/drF de 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021849396, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de XINGUARA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 12/08/2021 a 14/08/2021;

1. EPc EdValdo MaUricio dE aNdradE - MaT: 5940125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01376/2021 - dGPc/od/drF de 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021871414, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar oPEraÇÃo docUMENTo, no período de 11/08/2021 a 14/08/2021;

1. adM fraNcilENE MoUra MaGalHaES coSTa - MaT: 5942635
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. aGarTPraT adEMir JoSE da SilVa - MaT: 69833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. daS roMUlo rallYE dE SoUSa loPES - MaT: 5949854
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUarENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01377/2021 - dGPc/od/drF de 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/816780, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 11/08/2021 a 15/08/2021;

1. iPc fraNciSco dE aSSiS BarBoZa da SilVa - MaT: 5129125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

2. iPc roNaldo SErGio GUiMaraES coNTENTE - MaT: 54191072
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

3. EPc EdilENE dE SoUZa GoMES - MaT: 5914166
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

4. dPc GUilHErME GoNcalVES da SilVa - MaT: 5940412
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS E oiTENTa E QUa-
Tro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01378/2021 - dGPc/od/drF de 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/870378, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 10/08/2021 a 12/08/2021;

1. iPc JoSE cloViS MoTa do ESPiriTo SaNTo - MaT: 5757860
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc raYMUNdo alEXaNdrE faraH NETTo - MaT: 5939704
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. iPc JoSE Maria MiraNda doS SaNToS - MaT: 54188989
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. dPc allaN PiNHEiro caValcaNTE - MaT: 5940439
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

5. iPc MaUricio raMoS cardoSo - MaT: 57233665
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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6. iPc faGNEr aNdrE doS aNJoS da SilVa - MaT: 57195098
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

7. dPc JUliaNo corrEa - MaT: 5940461
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

8. EPc adMir alVES fErrEira filHo - MaT: 57234025
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01379/2021 - dGPc/od/drF de 11 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/863936, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 09/08/2021 a 16/08/2021;

1. iPc roSiEl dE frEiTaS MaUES - MaT: 5290155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. dPc THiaGo MENdES diNiZ - MaT: 5940438
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. iPc lUilSoN QUEiroZ rodriGUES - MaT: 5412005
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

4. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
5. iPc aldENor aUGUSTo da SilVa NETo - MaT: 57200294
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

6. iPc NoE SoarES TorrES da SilVa - MaT: 5853222
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
9,969.96 ( NoVE Mil, NoVEcENToS E SESSENTa E NoVE rEaiS E NoVENTa E 
SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01380/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/865592, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-AÇÚ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 13/08/2021 a 14/08/2021;

1. dPc VicENTE lEiTE BarBoSa araUJo doS SaNToS - MaT: 5914125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. adM ESTEr Maia dE liMa SilVa - MaT: 5329132
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. adM ElcilENE doS SaNToS MoNTEiro - MaT: 6403806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01381/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021871414, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar oPEraÇÃo docUMENTo, no período de 13/08/2021 a 16/08/2021;

1. PaP HEriSSoN rodriGUES TEiXEira - MaT: 57193179
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. PaP dEiViSoN PaTric fErrEira MiraNda - MaT: 57218036
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. PaP aNa carMEN PalHETa alVES - MaT: 5127556
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc daNiEl da GaMa loBo - MaT: 58459
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
5. PaP EdNa Socorro TaVarES da SilVa - MaT: 61263

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
6. PaP EdNilSoN cUNHa dE SoUZa JUNior - MaT: 5913769
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

7. PaP JorGEMar alVES da SilVa - MaT: 5703913
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

8. PaP MarcElo PErEira corrEa - MaT: 5913771
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE rEaiS E doZE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01382/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/881148, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 08/08/2021 a 15/08/2021;

1. dPc JoNiValdo MaToS carNEiro - MaT: 5620180
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. dPc HErBErT fariaS JUNior - MaT: 54181355
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. dPc NElSoN da SilVa NaSciMENTo - MaT: 54188932
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

4. dPc JaMil fariaS caSSEB - MaT: 5599652
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

5. dPc JoSE KlEidSoN dE caSTro - MaT: 54194189
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,308.30 ( oiTo Mil, TrEZENToS E oiTo rEaiS E TriNTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01383/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de LIMOEIRO DO AJURU, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 11/08/2021 a 18/08/2021;

1. iPc liaNa SoUSa dE aZEVEdo - MaT: 57207158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E SESSENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01384/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 13/08/2021 a 28/08/2021;

1. iPc THiaGo PErES dE QUiNTa - MaT: 5940253
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01385/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012021, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 13/08/2021 a 16/08/2021;

1. iPc roGErio EVaNGEliSTa liMa oliVEira - MaT: 5940193
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc JaiME SilVEira oliVEira - MaT: 5825962
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01386/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 13/08/2021 a 23/08/2021;

1. dPc MadSoN EVaNGEliSTa dE caSTro - MaT: 5940452
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

2. iPc iGor raMoN JUca MaraNHa - MaT: 5918714
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

3. iPc MarcEl SilVa doS rEiS - MaT: 5940291
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

4. iPc rodriGo oaSTa foNSEca - MaT: 5913927
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
9,495.20 ( NoVE Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E ciNco rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01387/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 13/08/2021 a 13/08/2021;

1. iPc faGNE MarcElo fraNco - MaT: 5940160
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc HEYdEr da SilVa NUNES - MaT: 5940041
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01388/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021855583, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MariTUBa, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
16/08/2021 a 20/08/2021;

1. dErlUcia Maria SiMoES doS SaNToS - MaT: 5182590
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01389/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VISEU, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 13/08/2021 a 14/08/2021;

1. iPc GErSoN adErSoN corrEia doS SaNToS - MaT: 5939691
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc odirlEY MoraES da rocHa - MaT: 54197053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01390/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021817304, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de FARO, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 16/08/2021 a 21/08/2021;

1. iPc iVailSoN MarcoS SErra corrEa - MaT: 5865867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc aNToNio fErNaNdo TEiXEira JUNior - MaT: 54183806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01391/2021 - dGPc/od/drF de 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/836761, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉliX 
DO XINGU, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 16/08/2021 a 22/08/2021;

1. TGiNfEST fErNaNdo lUiS MoraES da caMara - MaT: 55590300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
2. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rEaiS E ciNQUENTa 
E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01392/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021881086, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de 
realizar oPEraÇÃo docUMENTo, no período de 13/08/2021 a 14/08/2021;

1. aP JoSE EdValdo do carMo oliVEira - MaT: 5145813
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc Maria NorMa da SilVa GUrJao MaToS - MaT: 57444
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01393/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20218800052, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de 
realizar oPEraÇÃo docUMENTo, no período de 13/08/2021 a 17/08/2021;

1. daS cHarllES cESar dE aNdradE - MaT: 57220849
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. daS KalaMidE doS PaSSoS riBEiro - MaT: 5914351

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. ddiV MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
5. adM MarlUcia dE faTiMa SoUSa caSTro - MaT: 5942564

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE rEaiS E SESSENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01394/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 14/08/2021 a 16/08/2021;

1. dPc MiGUEl alVES PiNHEiro filHo - MaT: 5206316
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01395/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 16/08/2021 a 16/08/2021;

1. iPc GaBriEl NicolaU riBEiro da SilVa - MaT: 6403747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc MarcilEi SaNToS da lUZ - MaT: 5876788
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01396/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/885678, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/08/2021 a 16/08/2021;

1. EPc fErNaNda do ValE fErNaNdEZ - MaT: 5892477
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. dPc Maria lUcia coSTa doS SaNToS - MaT: 5599849
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc aNToNio SoBral JUNior - MaT: 5886864
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,780.35 ( UM Mil, SETEcENToS E oiTENTa rEaiS E TriNTa E ciNco 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01397/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/885669, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARANHÃO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 13/08/2021 a 15/08/2021;

1. dPc MaNoEl faUSTo BUlcao cardoSo NETo - MaT: 57225020
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2.5, ToTal: r$ 1,266.05)

2. iPc JoSE EdiNaldo SoUZa lEal - MaT: 8400777
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2.5, ToTal: r$ 1,266.05)
3. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816

(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2.5, ToTal: r$ 1,266.05)
4. iPc rUTiNaldo PoNTES dE SoUSa - MaT: 54188918

(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2.5, ToTal: r$ 1,266.05)
5. iPc fEliPE ViTor diaS caSTro - MaT: 57213360

(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2.5, ToTal: r$ 1,266.05)
6. iPc dENilSoN WaNdEr do carMo loUrEiro - MaT: 8400752
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2.5, ToTal: r$ 1,266.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 7,596.30 ( SETE Mil, QUiNHENToS E NoVENTa E SEiS rEaiS E TriN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01398/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 14/08/2021 a 19/08/2021;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01399/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0010000, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 16/08/2021 a 18/08/2021;

1. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01400/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/882494, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 16/08/2021 a 16/08/2021;

1. iPc faGNE MarcElo fraNco - MaT: 5940160
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc HEYdEr da SilVa NUNES - MaT: 5940041
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01401/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/882448, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RURÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 16/08/2021 a 26/08/2021;

1. iPc orlaNdo loPES raMoS - MaT: 5940183
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01402/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/882426, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iPi-
XUNA DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
16/08/2021 a 16/08/2021;

1. PaP frEdErico alEXaNdrE rEiS SaNToS BarroSo - MaT: 5940206
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. PaP JoSE EdUardo TroVao - MaT: 57232614
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

3. dPc MaHENalWa HElENa MElo fUrTado MorEira - MaT: 57192839
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

4. iPc adalBErTo coSTa alMEida - MaT: 57190489
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01403/2021 - dGPc/od/drF de 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/887239, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CEARÁ, a fim de rea-
lizar ParTiciPaÇÃo dE rEUNiÃo, no período de 15/08/2021 a 18/08/2021;

1. dPc dEiSY NEY raMoS dE caSTro lEMoS - MaT: 5824672
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)

2. iPc EdSoN NaGaTa corrEa - MaT: 60372
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,544.94 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicio-
nais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01404/2021 - dGPc/od/drF de 16 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/888035, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/08/2021 a 19/08/2021;

1. dPc WalMir raciNE liMa loPES JUNior - MaT: 5940427
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc JoSE PalHETa PiNHEiro JUNior - MaT: 5876818
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. adM PaUlo roBErTo rodriGUES cardoSo - MaT: 57190627
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01405/2021 - dGPc/od/drF de 16 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/888021, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar RE-
aliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no período de 17/08/2021 a 20/08/2021;

1. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira - MaT: 5913867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS rEaiS E QUarENTa 
E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01406/2021 - dGPc/od/drF de 16 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/885008, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MONTE ALEGRE, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 19/08/2021;

1. iPc MarcoS MaGalHaES rEBoUcaS - MaT: 5859441
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
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um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01407/2021 - dGPc/od/drF de 16 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/882636, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo GE-
RALDO DO ARAGUAIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período 
de 17/08/2021 a 18/08/2021;

1. dPc THiaGo carNEiro rodriGUES - MaT: 57233571
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01408/2021 - dGPc/od/drF de 16 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/882507, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 17/08/2021;

1. iPc TEd MaciEl liMa - MaT: 5913879
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc BENEdiTo carValHo dE SoUZa - MaT: 54191327
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
3. iPc aNdErSoN lUiZ caMPoS dE oliVEira - MaT: 5939583
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01409/2021 - dGPc/od/drF de 16 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/882470, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de liMoEiro do aJUrU, a 
fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/08/2021 a 18/08/2021;

1. iPc aGoSTiNHo BarrEiroS dE lEao - MaT: 5204917
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. EPc ValENTiM cHaVES PiNTo JUNior - MaT: 57223354
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc ViTor diaS faidHErB - MaT: 5940363
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Protocolo: 692579
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 005/2021-GaB/cG/Pc-Pa
Belém-Pa, segunda-feira, 16 de agosto de 2021.
Dispõe sobre o encaminhamento de intimações, notificações e demais co-
municações por meio eletrônico e dá outras providências.
o corrEGEdor-GEral da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições elencadas nos artigos 14, i, V e Vi, da lei complementar 
Estadual n° 022, de 15 de marçode 1994, e 25, ii e V, do regimento inter-
no da Polícia civil do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: que compete à corregedoria-Geral o controle interno, o 
acompanhamento e a orientação dos policiais civis, a articulação com o Poder 
Judiciário e o Ministério Público e a expedição de instruções normativas e pro-
vimentos necessários ao aperfeiçoamento dasatividades de Polícia Judiciária;
coNSidEraNdo: a necessidade de se conferir maior celeridade aos tra-
balhos afetos à Polícia Judiciária, a possibilidade de se utilizar recursos 
tecnológicos nesse objetivo e a viabilidade de se empregar aplicativos de 
mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares para comuni-
cações de atos processuais e procedimentais;
coNSidEraNdo: as conclusões apresentadas pelas comissões instituídas 
pela PorTaria N° 021/2020-dG/Pc-Pa/diVErSoS e pela PorTaria N° 
025/2020-dGa/Pc-Pa/diVErSoS;
r E S o l V E:
Art. 1º As intimações, notificações e demais comunicações de processos e 
procedimentos que tramitam no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará 
poderão ser efetuadas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas 
ou recursos tecnológicos similares, observadas as diretrizes e as condições 
estabelecidas nesta instrução Normativa.
Parágrafo Único As intimações, notificações e demais comunicações pelos meios 

estabelecidos no caput dirigir-se-ão às partes, advogados, testemunhas e de-
mais interessados, desde que autorizado na forma da legislação vigente.
Art. 2º O recebimento de intimações, notificações e demais comunicações 
por aplicativo de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos simila-
res dependerá da anuência expressa do interessado, mediante assinatura 
do Termo para Recebimento de Intimações, Notificações e Demais Comuni-
cações por Meio Eletrônico e cumpridas as demais condições que integram 
esta instrução Normativa.
§ 1º No ato de anuência e assinatura do Termo para recebimento de intima-
ções, Notificações e Demais Comunicações por Meio Eletrônico, o interessado 
deverá indicar o número de telefone móvel e/ou endereço de e-mail para os 
fins previstos no caput e comprometer-se a cumprir as condições ali expostas.
§ 2º o interessado pode, a qualquer tempo, solicitar o seu desligamento 
do sistema de comunicações processuais e procedimentais por aplicativos 
de mensagens ou recursos tecnológicos similares.
Art. 3º Recusada a adesão às intimações, notificações e demais comunicações 
por intermédio de aplicativos de envio de mensagens instantâneas ou recursos 
tecnológicos similares, deverão ser utilizados os meios convencionais de cien-
tificação dos atos processuais e procedimentais, segundo as normas vigentes.
art. 4º É vedada a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas ou re-
cursos tecnológicos similares nas hipóteses em que haja previsão normativa da 
obrigatoriedade de intimações, notificações e demais comunicações pessoais.
art. 5º as contas de aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos 
tecnológicos similares da Polícia civil do Estado do Pará serão personaliza-
das com imagens, nomes e outros símbolos que facilitem a identificação da 
instituição pelos interessados.
Art. 6º No ato das intimações, notificações e demais comunicações, o In-
vestigador de Polícia civil ou outro servidor designado pela autoridade Po-
licial encaminhará a imagem do documento relacionado pelo aplicativo de 
envio de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares, com 
a identificação do processo ou procedimento a que se refere.
Art. 7º As intimações, notificações e demais comunicações produzem efei-
tos a partir da confirmação eletrônica de recebimento da mensagem pelo 
destinatário, que deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias.
Parágrafo Único As intimações, notificações e demais comunicaçõesdeve-
rão ser certificadas, pelo Investigador de Polícia Civilou outro servidor de-
signado pela autoridade Policial, com menção do dia, horário, número de 
telefone e/ou e-mail para o qual foi enviada.
Art. 8º Frustradas as intimações, notificações e demais comunicações ou, 
ainda, no caso de indisponibilidade dos aplicativos de mensagens instan-
tâneas ou recursos tecnológicos similares, deverão ser adotadas as formas 
convencionais de cientificação do ato do processo ou procedimento.
art. 9º a contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação vigente, 
aplicando-se, subsidiariamente, as demais disposições processuais, no que couber.
art. 10 as disposições estabelecidas nesta instrução Normativa aplicam-se 
também aos processos e procedimentos afetos à corregedoria-Geral da 
Polícia civil do Estado do Pará, no que couber, conforme legislação vigente.
art. 11 Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE. PUBliQUE-SE. cUMPra-SE.
delegadoraiMUNdo BENaSSUlY MaÚES JÚNior
corregedor-Geral
Polícia civil do estado do pará

aNeXo i
Termo de autorização para recebimento de intimações, NoTificaÇÕES e 
dEMaiS coMUNicaÇÕES por Meio eletrônico
Eu, [nome completo], [nacionalidade], [naturalidade], [data de nascimen-
to], [filiação], [estado civil], [grau de instrução], [profissão], [documento 
de identificação], [endereço], [telefone], [e-mail], AUTORIZO a Polícia Civil 
do Estado do Pará, o Ministério Público do Estado do Pará e o Poder Judi-
ciário do Estado do Pará a me encaminharem intimações, notificações e 
comunicações por meio de [e-mail e/ou Short Message Service e/ou What-
sapp e/ou Telegram e/ou demais aplicativos de mensagens instantâneas 
congêneres], indicando, para tanto, o seguinte [endereço de e-mail e/ou 
número de telefone celular]: [endereço de e-mail e/ou número de telefone 
celular], ficando ciente das implicações relativas ao recebimento e compro-
metendo-me a informar eventuais mudanças de contato.
[cidade]/Pa, [dia da semana], [dia do mês] de [mês] de [ano].
[nome completo]

aNeXo ii
iNtiMaÇÃo PoLiciaL Por Meio eLetrÔNico

reF. [BoLetiM de ocorrÊNcia PoLiciaL oU NoMe do 
ProcediMeNto PoLiciaL] [NÚMero]

ilmo(a). Sr(a). [nome completo do intimado],
de ordem do(a) Exmo(a). Sr(a.) delegado de Polícia civil [nome completo 
da Autoridade Policial], fica V. Senhoria intimada a comparecer à [nome da 
Unidade Policial], situada na rua [nome da rua], [número], Bairro [nome 
do Bairro], cidade [nome da cidade], cEP [número], telefone [número], 
no [dia], à(s) [horário], munido(a) de documento de identificação com 
foto, a fim de [prestar declaração ou depoimento, ser ouvido em Auto de 
Qualificação e Interrogatório, etc.] nos autos do [Boletim de Ocorrência 
Policial ou Nome do Procedimento Policial] em referência, devendo, ao se 
apresentar, procurar o(a) Escrivão(ã) de Polícia civil [nome completo do 
Escrivão de Polícia Civil], ressaltando que a ausência injustificada pode-
rá implicar no crime de desobediência, previsto no artigo 330 do código 
Penal, ocasião em que V. Sª. poderá ser conduzida, coercitivamente, à 
presença da autoridade Policial.
[cidade]/Pa, [dia da semana], [dia do mês] de [mês] de [ano].
Escrivão(ã) [nome completo do Escrivão de Polícia civil]
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
observações: E-mail/SMS/Whatsapp/Telegram funcional da [nome da Uni-
dade Policial] e destinado, exclusivamente, ao envio de intimações Policiais; 
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Quaisquer informações relativas a presente intimação Policial somente serão 
obtidas, pessoalmente, na [nome da Unidade Policial], situada na rua [nome 
da rua], [número], Bairro [nome do Bairro], cidade [nome da cidade], cEP 
[número], telefone [número]; Pretendendo realizar denúncia, compareça, 
pessoalmente, a uma Unidade Policial da Polícia civil do Estado do Pará, ligue, 
gratuitamente, para 181 (disque-denúncia) ou envie mensagem para inte-
ligência Artificial Rápida e Anônima – IARA, a qual permite a realização de 
denúncia, por meio do Whatsapp (91) 98115-9181.

Protocolo: 692977
distrato de serVidor teMPorÁrio
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
ato: Termo de distrato
data de admissão: 20/06/2018
Término Vínculo: 16/08/2021
Motivo: rescisão contratual
Nome do Servidor cargo do Servidor Temporário
odilEia GaMa PaMPloNa
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

Protocolo: 692646
.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

Portaria
.

Portaria N° 230/21 de 13 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 a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 
o processo n° 2021/798919.
r E S o l V E:
i – EXoNErar a pedido do cargo comissionado de Gerente regional de 
Medicina legal – GEP. daS. 011.3 o servidor efetivo iVaNdo oliVEira 
MaGNo, Perito criminal, matrícula n°5888949/1.
ii - NoMEar o servidor efetivo carloS cEZar dE lEMoS rodriGUES, 
Perito criminal, matrícula n°5868416/3, para o cargo comissionado de Ge-
rente regional de Medicina legal - GEP-daS-011.3.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 13 de agosto de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 692595
.

errata
.

errata do terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº033/2021 - cPc“rc”
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 692401
oNde se LÊ: PaE nº 2021/974190, PUBlicado No doE Nº 34.671 de 16/08/2021
Leia-se: PaE nº 2020/974190.

Protocolo: 692679
errata do terMo de adJUdicaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº033/2021 - cPc“rc”
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 692399
oNde se LÊ: PaE nº 2021/974190, PUBlicado No doE Nº 34.671 de 16/08/2021, 
Leia-se: PaE nº 2020/974190
lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial | CPC RC

Protocolo: 692671
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 033/2021
Pae nº 2020/974190
oBJETo: aquisição de Material de consumo Químico, para o atendimento 
das necessidades da coordenação de laboratório deste centro de Perícias 
Científicas Renato Chaves.
comunicamos aos interessados que os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 38, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 71, 73, 74 ,75, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 87, 90, 91, 92, 96, 97, 
restaram fracaSSadoS.
lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial | CPC RC

Protocolo: 692706
.

diÁria
.

Portaria n°. 995/ 2021
dElSoN BaTiSTa dE liMa JÚNior
MaTrÍcUla: 5463165/1
carGo: Perito criminal
doUGlaS Vidal diaS cic: 558.359.882-49
MaTrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias

JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
cidadE: iGaraPÉ MirÍ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/08/2021 a 11/08/2021
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 692861
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2591/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/826983;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Silvia cristina Vilhena Pinheiro, matrícula nº 57201348/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (dUZENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais 
e de pronto atendimento no município de curionopolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 09/08 à 03/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2593/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/843093;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
derivaldo Gonzaga alves, matrícula nº 57201632/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (doiS Mil E QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as 
despesas eventuais e de pronto atendimento no município de Óbidos.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339033-r$2.000,00
3339036-r$200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 10/08 à 24/08/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2614/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/859101;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Eduardo rabelo freire, matrícula nº 57190748/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-2.000,00 
(doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais e de pronto 
atendimento nos municípios de cachoeira do arari, Salvaterra e Soure.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/09 à 27/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2620/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/848711;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
oclênio fernandes de lima, matrícula nº 57227329/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais e 
de pronto atendimento no município de rurópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-500,00
3339036-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11 à 21/08/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 692675
.

diÁria
.

Portaria Nº 2502/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/799470;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Colares no período de 29/07 à 03/08/2021, a fim de 
fazer acompanhamento dos trabalhos da equipe itinerante e gestão dos 
processos de habiltação gerados durante a referida ação.

nome matricula
Vera lúcia da Silva campos 57192793 /1

Pedro Paulo de almeida Barbosa 57175755 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2528/2021-daF/cGP, de 04/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/829406;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Município de Belém 
para os Municípios de curuça – 08/08/2021, castanhal – 09 e 11/08/2021, 
Santa Izabel/Belém – 12 à 14/08/2021, a fim de acompanhar nas deman-
das de municipalização de trânsito no referido municipio.

nome matricula
rafael Gomes araujo 54195872 /2

Erick alexandre Martins Miranda 5673909 /7
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2530/2021-daF/cGP, de 04/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/829283;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias ao servidor abaixo 
especificado, referentes aos deslocamentos do Município de Belém para os Mu-
nicípios de Paragominas – 15 à 16/08/2021, Ulianopolis – 17/08/2021, ipixina 
do Pará – 18/08/2021, São Miguel do Guamá – 19 à 21/08/2021, a fim de 
acompanhar nas demandas de municipalização de trânsito no referido municipio.

nome matricula
Erick alexandre Martins Miranda 5673909 /7

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2538/2021-daF/cGP, de 04/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/822247;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referentes aos deslocamentos do Município de Belém 
para o Município de Colares no período de 29/07 à 03/08/2021, a fim de 
realizar exames de legislação de trânsito no referido municipio..

nome matricula
Maria das Graças raiol Garcez 3262464/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2543/2021-daF/cGP, de 05/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante do Memº 
185/2021-cHc, de 14/07/2021, e demais despachos no Processo 2021/774736;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de 07 e 1/2 (Sete e Meia) diárias, a servidora 
abaixo relacionada destinada ao deslocamento do Município de Belém para 
o Município de conceição do araguaia, no período de 28/07 a 04/08/2021, 
a fim de dá suporte de informática banca itinerante de 1ª fase de CNH.

nome matricula
amélia rodrigues Bispo 57196680/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2544/2021-daF/cGP, de 05/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
004/2021-cHc, de 21/07/2021, e demais despachos no Processo 2021/798081.
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 17 (dezessete) diárias, aos servidores abaixo 
relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém para o 
Município de Salinopolis,09 à 11/08; Tomé açu,12 à 13/08; Barcarena,16 à 
17/08; Bragança,18 à 20/08; Tomé açu,23 à 24/08; Bragança,25 à 27/08; 
Barcarena,30 à 31/08; Salinopolis,01 à 02/09/2021 a fim de Instrução de 
Processo administrativo disciplinar.

servidores matricula
Joaquim José aguiar rodrigues 80845574 /1
rita de cássia Varela Pinheiro 57194031 /1
lucileide oliveira Nascimento 80845604 /1

átila de Morais Machado 57175789/1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 2573/2021-daF/cGP, de 09/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/830973;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Capanema para 
o Município de São Miguel do Guamá, no período de 09/08 a 03/09/2021, a fim 
de realizar atendimento de veículos na cirETraN do referido município.

nome matricula
aNToNia iVaNildE PErEira doS SaNToS 5231280/4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2581/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/854468;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Mu-
nicípio de Curuça, no período de 12 a 17/08/2021, a fim de atuar como caixa no 
atendimento de itinerante de 1ª fase de habilitação no referido município.

nome matricula
Vera lúcia da Silva campos 57192793 /1
rose Mary Machado lobato 57203988 /3

Maria Eliete lima Brito 3263851 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2574/2021-daF/cGP, de 09/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/831394;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias ao servidor abaixo 
especificado, referente ao deslocamento do Município de Altamira para o Mu-
nicípio de Novo Repartimento, no período de 06/08 a 09/08/2021, a fim de re-
alizar atendimento itinerante de 2ª fase de habilitação no referido município.

nome matricula
JoSÉ carloS fErrEira GUiMarÃES 57195748 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2582/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/831397;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias ao servidors 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Novo repartimento, no período de 06 a 09/08/2021, 
a fim de aplicar exames de legislação na CIRETRAN do referido município.

nome matricula
Marcelo anderson luz da Silva 57190694/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2587/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/848560;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Município de Belém 
para o Município de acará, no dia 10/08/2021, para Vila do Guarumá no 
dia 11/08/2021, para Trevo do acará/acará/Belém no período de 12/08 
á 15/08/2021, a fim de praticar ações voltadas para a conscientização e 
responsabilidade no trânsito da população.

nome matricula
Surama Maria lima Soares 5145473/1
ricardo lucio domont costa 5955425/1

aldenize araújo de lima 57176522/1
doMiNGoS corrÊa da SilVa 55586241/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2589/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/697641, anexo processo 2021/840427;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento de Paragominas para o 
Município de Irituia, no período de 11 à 23/08/2021, a fim de desempenhar 
suas atividades funcionais em operação de fiscalização de Trânsito, em 
cumprimento a programação da dTo no referido municipio, e no cumpri-
mento do Oficio nº 216/2020-MP/PJL.

nome matricula
alexandre dos Santos da Silva 57201985 /1

Edimar Soares Moreira 57201944 /1
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570 /5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2590/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/840623;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento de Tucurui para o Município de Irituia, 
no período de 11 à 23/08/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcio-
nais em operação de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a programação 
da DTO no referido municipio, e no cumprimento do Oficio nº 216/2020-MP/PJL.

nome matricula
Eliana ramos da Silva 57203584 /1

Marizângela Bittencourt 57201741 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2592/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/831114;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento de Belém para o 
Município de Bragança, no período de 16/08 à 10/09/2021, a fim de reali-
zar atendimento de habilitação na cirETraN do referido município.

nome matricula
césar augusto Matos alves 57194090 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2595/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/786462;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento de Abaetetuba para o 
Município de Curionopolis, no período de 09/08 à 03/09/2021, a fim de re-
alizar atendimento de vistoria veicular na cirETraN do referido município.

nome matricula
Silvia cristina Vilhena Pinheiro 57201348 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2596/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/840350;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento de Belém para 
o Município de Rondon do Pará, no período de 16/08 à 10/09/2021, a fim 
de da suporte técnico na rotina de processos dos serviços prestados, na 
cirETraN do referido municipio, bem como o atendimento demandas tudo 
conforme as atribuições do rENaiNf.

nome matricula
andrea Maria da Silva carvalho 80845546/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2597/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/840179;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento de Belém para 
o Município de Salinópolis, no período de 16/08 à 10/09/2021, a fim de 
realizar treinamento do módulo rENaiNf.

nome matricula
cleocidalva de freitas aarão 80845411 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2599/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN- Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/842176;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e ½) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
Belém para os municípios de Parauapebas – 09/08 a 14/08/2021, canaã 
dos carajás – 15/08 e 17/08/2021, curiponópolis – 18/08 a 20/08/2021 e 
Eldorado dos Carajás/Belém – 21/08 a 25/08/2021, a fim de realizar visto-
ria técnica para credenciamento e renovação de credenciamento de cfc’s 
nos municipios acima citados..

nome matricula
Eliene carvalho Moura 80845577/1

Elisângela Soares da conceição 57196790/1
raimundo fabio de Paiva 57174397/2
Ednelson Gomes ribeiro 57195534/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2600/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/827792;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento de Belém para o Município 
de Eldorado dos Carajás, no período de 09/08 à 03/09/2021, a fim de fazer 
atendimento de processos de veículos na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Elias Gomes de Souza 55585740 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2602/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/835787;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e ½) diárias a servi-
dora abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para o muni-
cípio de Capitão Poço, no período de 16/08 à 10/09/2021, a fim de realizar 
entrega de documentos e serviços administrativos na ciretran.

nome matricula
HElENa PiNHEiro PEiXoTo 3264882/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2607/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas através da PorTaria 3057/2020-dG/cGP, e,
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/774625;
r E S o l V E:
rETificar a PorTaria nº 2475/2021-daf/cGP, de 30/07/2021, publicada 
no doE 34.659, que autorizou o deslocamento dos servidores Emerson 
almeida lima e Márcio luiz araújo Bittencourt;
onde se lê: Marabá – 06/09 a 09/09/2021, Marabá/Belém – 10/09/2021 
– r$-5.459,74
Leia-se: Marabá – 04/09 a 09/09/2021, Marabá/Belém – 10/09/2021 – 
r$-6.053,19
lUiZ PaUlo MElo BraGa
Diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2609/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/859796;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo relacionado, referentes ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis de 19/08 a 02/09/2021, a fim de acom-
panhar a equipe que realizará ações de fiscalização no referido municipio, 
bem como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
ivan carlos feitosa Gomes 57198371 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2610/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/824810;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e ½) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para 
o município de Santarém, no período de 16/08 à 10/09/2021, a fim de 
participarem da entrega dos veículos pendentes arrematados nos leilões 
2020, atendimento ao público, emissão de 2º via de termos de entrega e 
termos de arrematação e orientações aos usuários.

nome matricula
aNTÔNio JoSE SilVa dE MoUra 80845424/1

cÍcEro rEiS SoUZa 80845524/1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2611/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/859686;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo relacionado, referentes ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Santa Barbara de 19/08 a 02/09/2021, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
leonardo araújo da costa 80845441 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2613/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/859726;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo relacionado, referentes ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Breves de 19/08 a 02/09/2021, a fim de acompanhar 
a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, realizando 
atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
antony Ulisses Maia lisboa 3262537 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2615/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/857818;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo relacionada, referentes ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Xinguará de 16/08 a 10/09/2021, a fim de realizar 
serviços de atendimento de veículos na cirETraN do referido município.

nome matricula
Simone Sandres Bahia 5056365 /6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2616/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/852560;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de meia (1/2) diária aos servidores abaixo rela-
cionados, referentes ao deslocamento do Município de Belém para o Muni-
cípio de Santa Izabel do Pará no dia 18/08/2021, a fim de realizar vistoria 
clínica para prestação de serviços de avaliação médica e psicológica de 
condutores de veículos automotores no referido município.

nome matricula
Emily Valéria lobato Mendes 80845226 /2

cláudio anderson de Souza Wassally 57175313 /2
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2619/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/854258;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo relacionado, referentes ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Santarém no período de 21/08 à 08/09/2021, a fim 
de acompanhar trabalhos de levantamento técnico e implantação de sina-
lização viárias e radares no referido municipio, além disso acompanhar o 
planejamento das operações de 07 de Setembro e operação Sairé 2021.

nome matricula
Josimar Marques Viana 57227635/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2621/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/854396;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo relacionada, referentes ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Santarém no período de 21/08 à 08/09/2021, a fim 
de acompanhar trabalhos de levantamento técnico e implantação de sina-
lização viárias e radares no referido municipio, além disso acompanhar o 
planejamento das operações de 07 de Setembro e operação Sairé 2021.

nome matricula
alessandra da Silva azevedo 80845421/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2635/2021-daF/cGP, de 12/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/669349;
r E S o l V E :
TorNar SEM EfEiTo na PorTaria nº 2252/2021-daf/cGP, de 
08/07/2021, publicada no d.o.E nº 34.653 de 29/07/2021, a concessão de 
diárias à servidora Margarete do Socorro ferreira lobato para o Município 
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de Castanhal/PA, a fim de substituir o servidor Gilberto Mauro de Souza 
Seabra no período de 02 a 31/08/2021.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2622/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/825100;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para 
o município de Parauapebas, no período de 16/08 à 10/09/2021, a fim de 
participarem da entrega dos veículos pendentes arrematados nos leilões 
2020, atendimento ao público , emissão de 2ª via de termos de entrega e 
termos de arrematação e orientações aos usuários.

nome matricula
loris Soares Barbosa 80845487 /1
alzeli lima correia 3266281/1_

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2612/2021-daF/cGP, de 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/855492;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (5 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município 
de Tomé Açu, no período de 05/08 à 10/08/2021, a fim de participarem da 
banca itinerante de 3ª fase de cNH na ciretran.

nome matricula
Maria Socorro da Silva Teles 3263401 /1

fernando Santana Quadros dos Santos 57188883 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 692672
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1144/2021-cGP/seaP Belém, 12 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 Sindi-
cância administrativa investigativa nº 6185/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar o ocorrido no dia 20/07/2021, acerca do suposto lançamento de 
falta na folha de frequência da servidora d.S.c. (M.f. 5909858), apesar 
de devidamente justificada, conforme Termo de Denúncia n° 127/2021 de 
09/08/2021; art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHiEro dE SoUSa, 
autoridade Sindicante, para conduzir a investigação; art. 3º - determinar 
à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da in-
vestigação. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES 
VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 693069
Portaria Nº 1146/2021-cGP/seaP  Belém, 12 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 investigativa nº 6187/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
supostas irregularidades no exercício de funções de servidores do centro 
de recuperação regional de Bragança, conforme denúncia via e-mail da-
tado de 03/08/2021; art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, autoridade Sindicante, para conduzir a investigação; art. 3º - de-
terminar à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao fi-
nal da investigação. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo 
NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 693052

Portaria Nº 1145/2021-cGP/seaP Belém, 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando 
ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 5.810/1994 
– regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará - rJU; 
rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa 
investigativa nº 6186/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão 
ao PPl alEXaNdrE PaNToJa corrEa (iNfoPEN 54558) na cadeia Pública 
de Jovens e adultos, conforme relatório de diligências n° 018/2021 de 
29/07/2021; art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, autoridade 
Sindicante, para conduzir a investigação; art. 3º - determinar à autoridade 
sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação. Art. 4º 
- Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos termos 
da PORTARIA nº 420/2014 – CGP/SEAP. Art. 5º - Oficie-se à Vara de Execução 
Penal, enviando cópia do relatório de diligências e cópia desta PorTaria de 
instauração. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES 
VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 693061
Portaria Nº 1143/2021-cGP/seaP Belém, 12 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 Sindi-
cância administrativa investigativa nº 6184/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar o ocorrido no dia 03/06/2021 no Presídio Estadual Metropolitano 
iii – PEM iii, acerca da troca de plantões determinada pela direção da 
Unidade Prisional, conforme ofício interno n° 0720/2021-PEM iii/SEaP, de 
07/06/2021; art. 2 º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, autoridade 
Sindicante, para conduzir a investigação; art. 3º - determinar à autoridade 
sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação. DÊ-
SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE correge-
dor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 693091
Portaria Nº 1142/2021-cGP/seaP Belém, 12 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa investigativa nº 6183/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
suposta agressão ao PPl YaGo PaTriK TaVarES dE oliVEira(iNfoPEN 
90974) no dia 09/09/2020, no centro de recuperação Penitenciária do 
Pará V – crPP V, e suposta agressão ao citado interno no dia 17/10/2020 
após sua transferência para a cadeia Publica de Jovens e adultos, conforme 
Termo de audiência da Vara de Execuções Penais do dia 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 conclusivo ao final da investigação. Art. 
4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 693080
.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°2018/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) NaTalia SEMiraMiS SaNToS da coNcEiÇÃo, 
matrícula funcional n° 5954408, para exercer a Função Gratificada de Super-
visor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação 
feminino de Santarém - crfSTM, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021, 
em substituição à titular rEGiaNE rodriGUES SoarES, matrícula funcional 
n° 5953889, que esteve em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692860
Portaria N°2019/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) lUaN alBErY aSSUNÇÃo foNSEca, matrícu-
la funcional n° 5953840, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de Triagem Mas-
culino de abaetetuba - cMTabt, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, 
em substituição ao titular clEBSoN da coNcEiÇÃo SaNToS, matrícula 
funcional n° 5935525, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692863
Portaria N°2020/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) fraNcEliNa dE SoUSa alMEida rocHa, 
matrícula funcional n° 5952314, para exercer a Função Gratificada de Su-
pervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial 
- GSTP, com lotação no centro de recuperação agrícola Mariano antunes - 
craMa, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, em substituição à titular 
MilEidY BaETa lEÃo, matrícula funcional n° 5937452, que está em gozo 
de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692865
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Portaria N°2023/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
dESiGNar (o) a servidor (a) JarMES SoUZa SaNToS, matrícula funcional 
n° 5941994, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação Masculino 
Vitória do Xingu - crMV, em substituição ao servidor daNilo PiMENTa dE 
MElo, matrícula funcional n° 5933846, em virtude de transferência para 
outra Unidade Penitenciária, a contar de 19 de julho 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692872
Portaria N°2021/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) WaldEcY GoNÇalVES rodriGUES, matrícu-
la funcional n° 54184916, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação re-
gional de cametá – crrcaM, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, em 
substituição ao titular cil farNEY MorENo BorGES, matrícula funcional 
n° 57201625, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692867
Portaria N°2029/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) alYNE dE oliVEira SoUSa, matrícula funcional 
n° 5952350, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços Téc-
nicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com lotação no centro 
de reeducação feminino de Marabá - crfM, no período de 20/06/2021 a 
16/12/2021, em substituição à titular adriaNa MoraES da SilVa, matrícula 
funcional n° 5952308, que está em gozo de licença maternidade.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692883
Portaria N°2030/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) Maria dE NaZarÉ dE oliVEira, matrícula 
funcional n° 5887720, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com 
lotação no centro de recuperação regional de Paragominas – crrPa, no 
período de 02/08/2021 a 31/08/2021, em substituição ao titular Haroldo 
da SilVa caETaNo, matrícula funcional n° 54188186, que está em gozo 
de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692884

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 674/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa Belém/
Pa, 16 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 dispos-
to 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 WaNda liMa doS 
SANTOS - Matrícula Funcional nº 5722357 como fiscal titular e a servidora 
aNTÔNia caValcaNTE dE NÓBrEGa - Matrícula funcional nº 54181745 
como fiscal suplente do Contrato Administrativo nº 124/2021/SEAP, cele-
brado entre a empresa EXPrESS aliMENToS – coZiNHa iNdUSTrial Ei-
rEli 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, prepa-
ro, distribuição e transporte para as unidades penitenciárias e delegacias 
de Polícia civil sob responsabilidade da Secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária (SEAP-PA). Parágrafo Único- São atribuições do fis-
cal: 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 estabelecido no dispositivo 
legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento. 
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se. arTHUr rodriGUES dE Mora-
ES Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 692899
Portaria N° 675/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa Belém/
Pa, 16 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 dispos-
to 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 as servidoras Maria dE loUr-
dES coSTa dE SoUZa - Matrícula funcional nº 57201403 e PaTrÍcia lo-
BÃO ARTIAGA - Matrícula Funcional nº 54186877 como fiscais titulares e as 
servidoras adElaidE fErNaNda da SilVa BraGa - Matrícula funcional nº 
5889876 como fiscais suplentes do Contrato Administrativo nº 123/2021/
SEaP, celebrado entre a empresa aParEcida rEGiNa caSSaroTTi EirEli 
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, prepa-
ro, distribuição e transporte para as unidades penitenciárias e delegacias 
de Polícia civil sob responsabilidade da Secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária (SEAP-PA). Parágrafo Único- São atribuições do fis-
cal: 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 estabelecido no dispositivo 
legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento. 
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se. arTHUr rodriGUES dE Mora-
ES Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 692908

.

errata
.

errata de publicação do doe Nº 34.664, de 10.08.21, Protocolo: 
689974, referente à Portaria nº 1961/21-dGP/seaP, de 05/08/21:
onde se lê: Nome: rodrigo araujo de oliveira – Período : 01.09.21 a 30.09.21
Leia-se: Nome: rodrigo araujo de oliveira – Período : 09.09.21 a 08.10.21

Protocolo: 692597
PORTARIA publicada no Diário Oficial Nº 34.623 de 29 de junho de 2021,
oNde se LÊ: PorTaria Nº 319/2020
Leia-se: PorTaria Nº 3197/2020
PORTARIA publicada no Diário Oficial Nº 34.459 de 14 de janeiro de 2021,
oNde se LÊ: oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE árEaS E iNSTalaÇÕES dE UP
Leia-se: oBJETiVo: rEaliZar ProcEdiMENToS dE SEGUraNÇa do SE-
crETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária.

Protocolo: 692782
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 063/2021 - UasG 925852
Processo nº 2021/681338, o objeto da presente licitação é a aquisição de in-
sumos para confecção de crachás para a identificação funcional dos servidores 
desta Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa.
data de abertura: 31/08/2021 às 10h00min (Horário de Brasília), o Edital 
encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compras-
para.pa.gov.br e www.seap.pa.gov.br; responsável pelo certame: andréia 
alves de araújo de lemos ; local de abertura: www.comprasnet.gov.br.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 693020
.

diÁria
.

Portaria Nº 1627/2021 – 818137 - cPJa
Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Sessão do Tribunal do Júri 
comarca de Santa izabel/Marabá/redenção/rio Maria/Santa izabel.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: MaraBá/rEdENÇÃo/rio Maria.
Servidor. Matricula 54192721 arNaldiNo da SilVa riBEiro agente Prisio-
nal; Matricula 54180159 daNiEl NaZarENo SilVa doS SaNToS agente pri-
sional, Matricula 5922325 roNY clEY dE oliVEira rEiS agente Prisional.
Período. 03 a 06/08/2021 diária (S) 03 ½ (TrÊS E MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 692725
Portaria Nº 1627/2021 – 818137 - cPJa
Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Sessão do Tribunal do Júri 
comarca de Santa izabel/Marabá/redenção/rio Maria/Santa izabel.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: MaraBá/rEdENÇÃo/rio Maria.
Servidor. Matricula 54192721 arNaldiNo da SilVa riBEiro agente Prisio-
nal; Matricula 54180159 daNiEl NaZarENo SilVa doS SaNToS agente pri-
sional, Matricula 5922325 roNY clEY dE oliVEira rEiS agente Prisional.
Período. 03 a 06/08/2021 diária (S) 03 ½ (TrÊS E MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 692723
.

FÉrias
.

eXcLUsÃo de FÉrias
Portaria nº 2014/21-dGP.seaP, de 13/08/21
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da PorTaria de 
ferias nº 1416/21-dGP.SEaP, de 07/07/21, publicada no doE nº 34.635, 
de 12/07/21, o servidor alessandro Serejo da Silva, matrícula nº 5954177.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692592
FÉrias residUais
Portaria nº 2028/21-dGP.seaP, de 16/08/21
coNcEdEr 11(oNZE) dias residual de férias, ao servidor BElcHior dE 
JESUS caValcaNTE MacHado, matrícula funcional nº 5909024, no perío-
do de 19/08/21 a 29/08/21, referente ao exercício de 2020.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692901
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N°2022/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº. 1986/2021 – dGP/SEaP/Pa de 
10/08/2021, publicada no doE 34.666 de 11/08//2021, Protocolo nº 
690485, PaE 2021/824930, que dESiGNoU adriaNa criSTiNa PErEira 
diNiZ da SilVa, matrícula funcional n° 57213578, para exercer função 
Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Assistência 
Biopsicossocial – GSTP, com lotação na central de Triagem Metropolitana ii 
– cTM ii, pelo período de férias da titular NilcE aNdrEZa PraTa riBEiro.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692858
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..

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021 - UasG 925852
Processo nº 2021/241927, cujo objeto é a aquisição de 6.784 (seis mil se-
tecentos e oitenta e quatro) cadeados para suprir a demanda desta Secre-
taria de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará – SEaP/
Pa, com recursos advindos do Tesouro federal.
data de abertura: 30/08/2021 às 10h00min (Horário de Brasília), o Edital 
encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compras-
para.pa.gov.br e www.seap.pa.gov.br; responsável pelo certame: Juliana 
Silva Paiva; local de abertura: www.comprasnet.gov.br.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 692847
Portaria N°2026/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 620/2020- GaB/SEaP/Pa de 16/07/2020, 
publicada no doE n° 34.287 de 21/07/2020, clEaNdro SoUZa SilVa, 
matrícula n° 5933619, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação na central de Triagem Masculina de 
Santarém - cTMS, a contar de 31 de julho de 2021.
dESiGNar EdiValBEr dE oliVEira SaNToS, matrícula n° 5931362, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692881
Portaria N°2024/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 753/2020- GaB/SEaP/Pa de 26/08/2020, 
publicada no doE n° 34.326 de 27/08/2020, WElSoN da crUZ MoUra 
JUNIOR, matrícula n° 5953855, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na central de Triagem Masculina 
de Marabá - cTMM, a contar de 26 de julho de 2021.
dESiGNar UriEl MENdES MarQUES, matrícula n° 5950173, para exercer 
a referida função na unidade penal, a contar de 27 de julho de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692876
Portaria N°2025/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 1223/2021- dGP/SEaP/Pa de 25/06/2021, 
publicada no doE n° 34.622 de 28/06/2021, alBErTo lUiZ alVES dE 
JESUS, matrícula n° 57210084, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação 
regional Silvio Hall de Moura - craSHM, a contar de 30 de junho de 2021.
dESiGNar alEX SaNdro dE SoUZa GoNÇalVES, matrícula n° 5950114, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de julho de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692878
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 014/2021-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
- SEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos Tamoios, 1592 entre apinagés e 
Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/Pa, inscrita 
no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-25, e organização 
Social Pará 2000, pessoa jurídica inscrita sob o cNPJ nº 03.584.058/0001-18, 
endereço a avenida Boulevard castilho frança S/N, armazém, Belém/Pa, repre-
sentada por seu diretor Presidente antônio carlos dos Santos Sobrinho, inscrito 
no cPf sob o nº 257.953.252-87, rG nº 5027 oaB/Pa.
do oBJETo: locação do Espaço arena Guilherme Paraense – Mangueirinho para 
cerimônia de Certificação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo: 
a presente locação fundamenta-se no art. 24, inciso ii da lei nº 8.666/93.
Valor ToTal: r$ 2.3000 (dois mil e trezentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: programa de trabalho 97.101 03.122.11297.8338, 
natureza de despesa 339139, fonte 0101, Pi 4120008338c.
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02.07.2021.
  JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 693099
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar 
o Termo de dispensa de licitação nº 014/2021 para locação do Espaço 
Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho para cerimônia de Certificação 
da Secretaria de Estado de administração Penitenciária. Valor ToTal: r$ 
2.3000 (dois mil e trezentos reais).
Belém, (Pa), 02.07.2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 693108

Portaria N°. 642/2021 - dGP/GaB/seaP 
Belém-Pa, 28 de julho de 2021.
regulamenta as atribuições e a lotação dos Servidores Públicos Nutricionis-
tas desta Secretaria de Estado de administração Penitenciária. 
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do Pará, no 
uso de suas atribuições, que lhe conferem o inciso ii do artigo 138 da constitui-
ção do Estado do Pará, bem como pela lei nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo a atuação e atribuições dos nutricionistas, preconizadas 
na resolução do conselho federal de Nutricionistas nº 600 de 25 de fe-
vereiro de 2018 c/c lei federal nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, as 
quais estabelecem que “compete ao nutricionista, no exercício de suas atri-
buições em Nutrição clínica: prestar assistência nutricional e dietoterápica; 
promover educação nutricional; prestar auditoria, consultoria e assessoria 
em nutrição e dietética; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estu-
dos dietéticos; prescrever suplementos nutricionais; solicitar exames labo-
ratoriais; prestar assistência e treinamento especializado em alimentação 
e nutrição a coletividades e indivíduos, sadios e enfermos, em instituições 
públicas e privadas, em consultório de nutrição e dietética e em domicílio”; 
coNSidEraNdo que é de competência dos nutricionistas à assistência 
nutricional e dietoterápica em ambiente ambulatorial, avaliando os diver-
sos fatores relacionados à alimentação, e atendimento individualizado as 
Pessoas Privadas de liberdade, mormente quando forem acometidos de 
alguma doença ou infecção, consoante aos itens da subárea - assistência 
nutricional e dietoterápica em ambulatórios e consultórios da resolução 
cfN nº 600, de 25 de fevereiro de 2018;
coNSidEraNdo que é atribuição do servidor nutricionista, prestar aten-
dimento clínico individual ou do grupo, em ambiente ambulatorial, avaliar 
o diagnóstico nutricional para elaborar a prescrição dietética do grupo ou 
dietoterápica para o custodiado doente, que em ato contínuo será comuni-
cado a empresa terceirizada com o intuito da montagem da dieta com base 
na prescrição da nutrição e alimentação;
CONSIDERANDO que o princípio da eficiência no serviço público requer 
que a atividade administrativa seja exercida com presteza e rendimento 
funcional, com o desígnio de alcançar resultados satisfatórios na prestação 
do serviço público, conforme o consubstancia do na constituição federal, 
em seu artigo 37, caput;
coNSidEraNdo a necessidade de estabelecer procedimentos padrões 
concernentes às ações relacionadas ao serviço de nutrição da Secretaria; 
coNSidEraNdo a necessidade de obter o acompanhamento das atividades 
do setor de nutrição e do serviço de alimentação terceirizado da Secretaria;
coNSidEraNdo que é atribuição da administração Pública lotar seus ser-
vidores de acordo com a necessidade do serviço e em observância aos 
critérios de oportunidade e conveniência pública, sobretudo respeitando os 
poderes administrativos;
coNSidEraNdo o intuito de institucionalizar as normas e procedimentos 
administrativos desta Secretaria;
rESolVE:
art. 1º lotar e subordinar os servidores da área da saúde, do cargo de 
Técnico em Gestão Penitenciaria - Nutrição da Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária (SEaP) na diretoria de logística, Patrimônio e 
infraestrutura (dlPi).
art. 2º compete aos servidores de Nutrição:
i - Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações na área de 
nutrição e alimentação entregue nas Unidades Prisionais desta Secretaria;
ii - Supervisionar o processo de planejamento, elaboração de cardápios e 
controle da estocagem, preparação, conservação, bem como de distribui-
ção dos alimentos, que serão operacionalizados pela empresa contratada;
III - Verificar as condições de higiene e conservação das dependências, equi-
pamentos, utensílios e veículos utilizados para o transporte das refeições;
IV - Exercer a fiscalização dos serviços contratados, inclusive em escala de 
plantão ou sobreaviso, de modo a assegurar o cumprimento da execução 
do escopo contratado, verificando o cumprimento dos horários estabele-
cidos, as quantidades de refeições, a qualidade, a conformidade com o 
cardápio previsto e considerando-se as dietas, a compatibilidade com a 
patologia a ser tratada, registrando eventuais ocorrências;
V - Supervisionar os dados e registros diários dos quantitativos fornecidos pelas 
empresas contratadas, os quais devem ser enviados mensalmente pelo setor 
administrativo das Unidades Prisionais, manifestando eventuais ocorrências;
VI - Interagir profissionalmente com a Responsável Técnica das Empresas Forne-
cedoras (rT), bem como de forma multidisciplinar com as demais áreas técnicas 
do corpo de saúde da Unidade Prisional, a fim de atender os regimes especiais de 
alimentação que sejam necessários e destinados aos custodiados;
Vii - Subordinar as ações de gestão à diretoria de logística, Patrimônio e in-
fraestrutura (DLPI), objetivando a eficiência administrativa dos serviços pres-
tados no campo da alimentação e nutrição das Pessoas Privadas de liberdade 
(PPl) para a obtenção de suporte necessário a consecução dos contratos;
Viii - Elaborar relatórios técnicos referentes ao panorama qualitativo das 
refeições fornecidas, bem como de necessidade de suplementação especial 
para recuperação do estado nutricional de custodiados, sempre que houver 
necessidade, os quais devem ser encaminhados para a diretoria de logís-
tica, Patrimônio e infraestrutura (dlPi);
iX - realizar atendimento nutricional dos custodiados, observando cada pa-
tologia individualmente, obedecendo aos preceitos da lei de Execução Penal 
(lEP), assegurando o tratamento dietoterápico adequado, embasado em fun-
damentos técnico-científicos, quando houver a necessidade do serviço;
X - Elaborar e enviar relatórios mensais de atendimento nutricional para a 
dlPi com cópia para a daB;
Xi - colaborar e participar institucionalmente com programas de ensino e 
pesquisa no campo de saúde dos custodiados;
Xii - Participar dos eventos e atividades internas e externas da SEaP que 
se fizerem necessárias.
Art. 3º A fiscalização dos contratos de alimentação pelos servidores de 
Nutrição inclui:
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i - fazer registros diários dos quantitativos fornecidos pelas empresas con-
tratadas para a Secretaria;
II - Auferir as notas fiscais referentes ao recebimento da alimentação des-
tinada às Pessoas Privadas de liberdade, oriundas das Unidades Prisionais;
III - Elaborar relatórios de fiscalização para as devidas tratativas acerca do 
conteúdo dos mesmos junto às empresas;
iV - Emitir relatório com tópicos importantes relativos ao acompanhamento 
da execução do escopo do contrato de alimentação, a critério da diretoria 
de logística, Patrimônio e infraestrutura (dPli);
V - Diagnosticar e mediar situações conflituosas embasadas em comuni-
cação formal de qualquer inconformidade de execução das cláusulas do 
contrato vigente;
art. 4º os termos aqui dispostos rEVoGaM a Portaria nº. 501/2020 - GaB/
SEaP, publicada no dia 16 de junho de 2020, como também todas as dis-
posições contrárias.
art. 5º as disposições desta Portaria entram vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP)

Protocolo: 693212
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 653/2021, de 13 de agosto de 2021.
o Presidente da fundação cultural do Pará, no uso de suas atribuições legais,
considerando o procedimento licitatório na modalidade concurso, regu-
lamentado pelo EdiTal N.º 06 /2021 dE 7 dE Maio dE 2021 PrÊMio 
VicENTE SallES dE EXPEriMENTaÇÃo arTÍSTica 2021, que trata do re-
sultado final da etapa de seleção do certame,
rESolVE:
Art.1º- -Tornar público a homologação do resultado final da etapa de sele-
ção do PrÊMio VicENTE SallES dE EXPEriMENTaÇÃo arTÍSTica 2021, 
de acordo com o disposto no item 7.10 do referido edital;
art. 2º.  após análise dos recursos apresentados, o Presidente da comis-
são de Seleção/diretor de artes da fcP decidiu pelo iNdEfEriMENTo dos 
recursos interpostos;
art. 3º- São considerados premiados os candidatos abaixo relacionados, na se-
guinte ordem: nome da área, nome do premiado e título da proposta artística:
reGiÃo GUaJarÁ

árEa NoME TÍTUlo da ProPoSTa

dESiGN clara PErEira aMoriM aMaZÔNia rara: colEÇÃo dE acESSÓrioS iNSPiradoS 
NaS ilUSTraÇÕES BoTÂNicaS dE MarGarET MEE

arTES MUSicaiS EliElToN alVES aMador cENaS MUSicaiS ParaENSES
TEaTro fErNaNdo aUGUSTo liMa dE QUEiroZ cENoGrafia rEViSTa
Moda JoMaiQUE NaSciMENTo MElo QUEM TEM MEdo do raio QUE o ParTa?
circo KEViN BraGa coNTENTE MiNHa alEGria É TriSTE

aUdioViSUal lUaNa BEaTriZ liMa PEiXoTo ZUNZUNZUM do Mar
arTES liTErá-

riaS Maria ESTEr SilVa dE Sá a VoZ daS ErVaS

daNÇa NaTaNaEl MaGNo TENÓrio corEoBriGUE

Moda PEdro HENriQUE alcaNTara 
fiGUEira MUlEKE doido: Na PErifEria da BElÉM doS aNoS 90.

arTES ViSUaiS SiMoNE alVES dE MElo MacHado rETraToS da Vila

deMais reGiÕes

árEa NoME coMPlETo TÍTUlo da ProPoSTa

arTES ViSUaiS alEXaNdrE SilVa doS SaNToS filHo laBoraTÓrio GÊMEo diGiTal: iNTErVENÇÃo 3d Na 
aBordaGEM EXPEriMENTal EM arTES ViSUaiS

arTES liTErá-
riaS

alUfa-licUTa KiBo QUiliMaNdJaro 
oXoroNGa ZUMBi GaNGa SoarES

da ESTÓria À HiSTÓria – rE-ViSiT(a)ÇÕES fraG-
MENTadaS

TEaTro aNdrEY JaNdiSoN da SilVa iNQUiliNo: EXPEriMENTaÇÕES coM draMaTUrGia PES-
Soal do aTor ENTrE o TEaTro E o aUdioViSUal

daNÇa BraZ filHo aNGElo da SilVa a oriGEM E a lENda do MacUlElÊ

circo Erica MariEl PEcNiK PrEParaÇÃo Para o TEcido acroBáTico: fErraMEN-
TaS Para UMa PráTica SENSÍVEl E corPoral

aUdioViSUal fEliPE coSTa dE alMEida aNália
arTES MUSicaiS GraNT daViS dE SoUZa liMa JUNior MEMÓriaS: rESGaTE, aMaZÔNia E SoNHo.

Moda HUGo BalBY rEalE JÙNior filHoS do caraNdaÍ

TEaTro iVoNNE MariTZa BUENaVENTUra 
raMÍrEZ

TEaTro laMBE - laMBE: MUlHErES Na aGricUlTUra 
faMiliar

circo JoNNaTa MarQUES raiol circo! o SHoW NÃo acaBoU!

aUdioViSUal JoSÉ EdiValdo MoUra da SilVa
cidadE, MEMÓriaS E afEToS: UM filME PoÉTico 

TEcido No (rE) ENcoNTro dE iMaGENS, ESPaÇoS E 
NarraTiVaS oraiS.

arTES liTErá-
riaS JoSiclEi dE SoUZa SaNToS PoESia EXPaNdida UrBaNa aMaZÔNica

daNÇa MadSoN cáSSio SoUSa doS SaNToS SairÉ: a daNÇa da HiSTÓria
arTES ViSUaiS PEdro alacE laMEira doS SaNToS GalE-rUa!

arTES MUSicaiS raiMUNdo rodriGo doS SaNToS 
SilVa

SalVaGUarda do cariMBÓ raiZ PaTriMoNio iMaTE-
rial BraSilEiro E iNclUSÃo

dESiGN SÂMia aMoriM dE VaScoNcEloS WWW.NacUia.coM

dESiGN THiaGo GUiMarÃES aZEVEdo dESENVolViMENTo dE ProJETo EdiTorial dE E-BooK 
foToGráfico NErVo EXPoSTo

art. 4º- Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 692828
Portaria 642/ 2021 de 09 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, publi-
cado no doE, nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021, 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,
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
*republicado por conter incorreções

Protocolo: 692788
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 665 – cGP/daF/FcP de 16 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e ainda os termos do Processo 2021/864206 de 09/08/2021;
rESolVE:
aUToriZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio à servidora olÍVia MEN-
dES daS NEVES, matrícula nº 5185483/1, ocupante do cargo de aUXiliar 
dE SErViÇoS GEraiS, lotado(a) no(a) coordenadoria de apoio operacio-
nal, a gozar no período de 01/09/2021 a 30/10/2021, correspondente ao 
triênio de 06/02/2015 à 05/02/2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 693030
Portaria Nº 666 – cGP/daF/FcP de 16 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e ainda os termos do Processo º 2021/881190 de 12/08/2021;



102  diário oficial Nº 34.672 Terça-feira, 17 DE AGOSTO DE 2021

rESolVE:
aUToriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora MariSTEla 
PiNTo rodriGUES, matrícula nº 5031680/1, ocupante do cargo de Pro-
Gr. iNforMaTica - a, lotado(a) no(a) diretoria de artes, a gozar no perí-
odo de 11/08 a 09/09/2021, correspondente a primeira parcela do triênio 
de  02/02/2004 a 02/02/2007
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 692940
.

errata
.

errata de resoLUÇÃo
resolução: 001/2021, Publicado no doE n° 34611, pág. 64, em 15/06/2021
onde se lê: .... proponente Mario Henrique Valmont
Lêia-se: ... Um Piano na amazônia – a grande expedição
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 693119
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

Portaria
.

Portaria N° 089/2021/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;[...]
rESolVE:
dESiGNar o servidor Henrique Noeding Junior, técnico de nível superior, 
matrícula funcional nº 7001290/1, para assumir a função de fiscal da con-
tratação realizada através da nota de empenho Nº 2021NE00302, firmado 
com a empresa Matheus campos da costa, para fornecimento de barreiras 
em acrílico nos termos do edital da cotação eletrônica Nº 08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 13 de julho de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 692692
resUMo da Portaria Nº. 088/2021- FcG de 16.08.2021
fundamento legal: art. 91 da lei 5.810/94 (rJU)
conceder: licença Paternidade-certidão Nascimento nº. 29064
Servidor: GilVaNE alVES dE SoUZa - if: 57228304/3
cargo: auxiliar operacional
Período: 04.08.2021 a 13.08.2021 - 10 (dez) dias
autorização: Processo nº. 2021/869161
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG.

Protocolo: 692894
Portaria N°. 091/2021 - FcG de 16.08.2021
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 de 15.01.2019;
rESolVE:
caNcElar a GraTificaÇÃo dE TEMPo iNTEGral no percentual de 60% 
(Sessenta por cento) do servidor WillaMES SaNToS corrEa, matrícula 
nº. 5923975/1 – Motorista, a contar de 01.08.2021.
coNcEdEr a GraTificaÇÃo dE TEMPo iNTEGral no percentual de 60% 
(Sessenta por cento) a servidora Maria da coNcEiÇÃo loPES cardoSo, 
matrícula nº. 5909105/1 – assistente administrativo desta fundação, a 
contar de 01.08.2021.
autorização: Processo nº. 2021/636241
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente - fcG

Protocolo: 692886
.

adMissÃo de serVidor
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
A Superintende da FCG resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação 
nº 01/2021 para aquisição de material de manutenção para estruturação 
de passagem de fibra óptica. Valor: R$ 777,03.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintende da fcG.

Protocolo: 692657
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
coNtrato: 02/2020
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: alteração dos preços consignados no contrato original, em virtude de con-
venção coletiva, passando a valor global de r$ r$ 256.800,00 para r$ 256.800,00.
daTa dE aSSiNaTUra: 30/07/2021
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes
coNTraTado: c&S Vigilancia e Segurança Patrimonial EirEli, cNPJ n.º 
14.151.000/0001-05, com sede na alameda Moreira da costa 14 Bl – “B”, 
Bairro São Braz, Belém/Pa, cEP n.º 66093-710.
aUToriZo do Proc. Nº: 2020/838787
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 692797

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2021/FcG
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES e a empresa Solar comercio de 
Materiais Eletricos, Hidrossanitarios e construcao civil EirEli, cNPJ nº 
23.935.852/0001-76, com sede na av. Engenheiro fernando Guilhon, nº 
2365, cremação, Belém/Pa. oBJETo: aquisição de material de manuten-
ção para estruturação de passagem de fibra óptica. FUNDAMENTAÇÃO 
lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo: a presente con-
tratação fundamenta-se no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93, c/c art. 
2º, §§ 2º e 3º do decreto estadual nº 856/2020. Valor ESTiMado: r$ 
777,03. rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 47201 13 
122 1297, ação/atividade: 8338, fonte de recurso: 0101, Elemento de 
despesa: 339030. foro: Belém – Estado do Pará. daTa: 13 de agosto de 
2021. Proc.: 2021/193249. ordENador rESPoNSáVEl: Maria da 
GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 692650
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 266/2021, de 13 de aGosto de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de Ja-
neiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo, os termos da PorTaria Nº 142/2021, dE 09 dE aBril
dE 2021, do Processo nº 2021/285923, de 15/03/2021;
coNSidEraNdo, os termos da manifestação do coNUi e autorização da
Presidência, contido nos autos do Processo nº 2021/285923, de 15/03/2021;
r E S o l V E:
i - ProrroGar a dESiGNaÇÃo de JacQUEliNE PaNToJa JaSTE,
matricula 8083926/3, ocupante do cargo comissionado de coordenador de
Núcleo a rESPoNdEr no Sistema de informações ao cidadão – Sic como
autoridade de Gerenciamento em substituição a aGaTHa da SilVa
carNEiro, matricula 5946609/1, ocupante do cargo comissionado de
assistente ii, lotada na assessoria Jurídica, no período de 06/08/2021 a
03/09/2021, em que estará em gozo de férias.
ii – Esta PorTaria retroagirá a partir de 06/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 692790
..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 267/2021, de 13 de aGosto de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de Ja-
neiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando 4/2021– ccPcr/fUNTElPa, de
12/08/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/881307, de 12/08/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) SErGio lUiZ dUarTE, matricula 5957951/1,
ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo na diretoria de
rádio a responder pela coordenação de criação, Programação e conteú-
do - ccPcr, no período compreendido de 01 a 30 de setembro de 2021, 
período em que o(a) servidor(a) ValMir rodriGUES coSTa, matricula 
5947335/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo, 
estará no gozo de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 692802
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.

diÁria
.

Portaria Nº 268/2021, de 16 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 os termos do Memorando nº 13/2021 – coJor/fUNTEl-
Pa, de 10/08/2021, de solicitação de diárias contidos nos autos do Proces-
so nº 2021/869312, de 12/08/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor dioGo PUGET dE frEiTaS,
matrícula n.º 57206220/4, ocupante do cargo em comissão de assistente 
ii, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de castanhal, no
período de 29/08/2021, com o objetivo de realizar a cobertura da trans-
missão ao vivo do jogo caSTaNHal x PENHarol/aM.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 692799

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

• Portaria Nº 1.221/2021-GaB/Pad  Belém, 16 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 Eletrônico nº 2021/500103 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 683/2021, exarada pelo  
consultor Jurídico do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa, seq. 8;
coNSidEraNdo  o despacho exarado pela ouvidora/SEdUc/Pa, seq. 16;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor dos servidores T.P.S.N., Mat. nº 5086213-3; E.c.l.f., 
Mat. nº 5942355-1; E.c.d.S., Mat. nº 5810337-3, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, i, iV, V, Vi, 178, V , 
190, Xiii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores fáBio HENri-
QUE PaVÃo frEiTaS, Mat. nº 57209935-1, SilViaNE BaTiSTa MiraNda 
Mat.57224558-1 e cÉlia rEGiNa SoUZa da crUZ, Mat. nº 761303-1, 
para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (ses-
senta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniên-
cia e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 692691
.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 110/2021-sÃo MiGUeL do GUaMÁ
Nome: SErGio PErEira doS SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 111/2021-saNta Maria do ParÁ
Nome: PEdro carloS MENEZES doS SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNTraTo Nº 112/2021-SaNTa Maria do Pará
Nome: EdilSoN GraciaNo dE aQUiNo filHo
cargo: ProfESSor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 113/2021-iNHaNGaPi
Nome: GEorGE SEaWriGHT SalGado NETo
cargo: ProfESSor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.

ato: coNtrato Nº 114/2021-castaNHaL
Nome: HaNdEl alcaNTara da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 115/2021-castaNHaL
Nome: aNa caroliNa cUNHa GoNcalVES
cargo: ProfESSor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 116/2021-castaNHaL
Nome: oSNaN lENNoN laMEira SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 117/2021-sÃo MiGUeL do GUaMÁ
Nome: MaUricio BarBoSa SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 118/2021-saNta BÁrBara
Nome: daNiEl HUdSoN carValHo ViEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 11/08/2021 a 10/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 119/2021-BreVes
Nome: VEra SHEila loPES dE MElo
cargo: ProfESSor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 120/2021-aNaNiNdeUa
Nome: KEllY corrEa liMa
cargo: ProfESSor
Vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 121/2021-sÃo caetaNo de odiVeLas
Nome: alBENY daS NEVES BarroS
cargo: ProfESSor
Vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 122/2021-BeLÉM
Nome: liNdEMBErG MoNTEiro doS SaNToS
 cargo: ProfESSor
Vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 123/2021-BeLÉM
Nome: aNToNio SErGio dE SoUZa JUNior
cargo: ProfESSor
Vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 124/2021-BUJarU
Nome: riTa dE caSSia TriNdadE PiNTo
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 125/2021-sÃo caetaNo de odiVeLas
Nome: BiaNca SaNToS SoEiro cUNHa
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 126/2021-coLares
Nome: ValdENiZE GUrJao corrEa
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.

Protocolo: 692934
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria nº 089/2021-cPsP
Término de vínculo: 03/08/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: MarlENE rodriGUES aViNTE
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria nº 090/2021-cPsP
Término de vínculo: 05/05/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: daYaNNE alVES aBrEU
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria nº 091/2021-cPsP
Término de vínculo: 01/08/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: diMaS do carMo dE dEUS
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
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ato: Portaria nº 092/2021-cPsP
Término de vínculo: 12/05/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: laila adriENE SaNToS coSTa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria nº 093/2021-cPsP
Término de vínculo: 02/08/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JHoNaTaN MaciEl doS SaNToS
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria nº 095/2021-cPsP
Término de vínculo: 04/05/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: ENEida SilVa SarMENTo
cargo: professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria nº 096/2021-cPsP
Término de vínculo: 04/08/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: PaUlo daMaScENo coSTa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 692919
.

LiceNÇa Para cUrso
.

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 007062/2021 - saGeP - 10/08/2021
conceder licença para participar do curso de doutorado em Educação, na 
Universidade federal do Pará, no período de 07/03/2021 a 05/03/2025, 
a(o) servidor(a) HaNdErSoN da coSTa BENTES, matrícula nº 5900082-1, 
Especialista em Educação classe i, lotado(a) no(a) EEEM Wilson dias da 
fonseca, no Município de Santarém.

Protocolo: 692695
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 9
contrato: 323/2017
objeto do contrato: conclusão da ETPP Escola de Trabalho e Produção do 
Pará no município de Breves/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quinta - da Vigência do contrato original.
concorrência Pública nº: 01/2017- cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação:.cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: M. d. construções e Serviços ltda. cNPJ: 02.960.272/0001-
69, com sede na Estrada da Pirelli, s/n, lote 01, Japão, Marituba/Pa.
data de assinatura: 09/08/2021
Vigência: 10/08/2021 a 08/12/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 690961
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48875/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de gerenciamento na logística de organi-
zação dos espaços pedagógicos bem como na movimentação e realização 
do evento de reinauguração da EEEM Professora isaura Bahia e na inau-
guração da EEEM Benedita Marilda da Silva Braga, que ocorrerá no dia 20. 
08. 2021, no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 16/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 5
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo da SilVa aNdradE
MaTrÍcUla: 57202990  cPf: 72074809204
carGo/fUNÇÃo:GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 693067
Portaria de diarias No. 48626/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iNVEN-
Tário daS UNidadES dE ENSiNo rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS 
rEfErENTE aP ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) 
aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES. EEEM EM Maria JoSÉ SaNTaNa, 
EEEM SaNTa clara, EEEM fraNciSca GoMES E EEEM BraSil NoVo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aNaPU / 23/08/2021 - 24/08/2021 Nº diárias: 1

aNaPU / MEdicilaNdia / 24/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 1
MEdicilaNdia / BraSil NoVo / 25/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 2
BraSil NoVo / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria rodriGUES riBEiro
MaTrÍcUla: 942049  cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692971
Portaria de diarias No. 48873/2021
OBJETIVO: Viagem com objetivo de atuar na verificação das instalações 
elétricas, instalação de bebedouros, movimentação e distribuição de mate-
riais permanentes nas salas de aula, montagem de estantes, entre outros 
na reinauguração da EEEM Professora isaura Bahia e na inauguração da 
EEEM Benedita Marilda da Silva Braga, que ocorrerá no dia 20. 08. 2021, 
no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 16/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 5
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alMir JoSE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5128706  cPf: 38002752287
carGo/fUNÇÃo: SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692954
Portaria de diarias No. 48874/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar movimentação e distribuição 
de carteiras e mesas nas salas de aulas, montagem das estantes, orga-
nização dos espaços pedagógicos entre outros na reinauguração da EEEM 
Professora isaura Bahia e na inauguração da EEEM Benedita Marilda da Sil-
va Braga, que ocorrerá no dia 20. 08. 2021, no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 16/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 5
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roBErTo cardoSo caSTro
MaTrÍcUla: 54180189
cPf: 18991351204
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 693001
Portaria de diarias No. 48884/2021
oBJETiVo: Viagem para realizar a coordenação, gerenciamento e levanta-
mento situacional e estrutural, organização logística e entrega de materiais 
permanentes, limpeza, e roçagem dos espaços para reinauguração da EEEM 
Professora isaura Baia e na inauguração da EEEM Benedita Marilda da Silva 
Braga, que ocorrerá no dia 20. 08. 2021, no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 17/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio Mira caVallEro dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5947171
cPf: 63759314287
carGo/fUNÇÃo:GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692922
Portaria de diarias No. 48886/2021
oBJETiVo: conduzir servidores da GSG para viagem visando realizar a 
coordenação, gerenciamento e levantamento situacional e estrutural, or-
ganização logística e entrega de materiais permanentes, limpeza, e roça-
gem dos espaços para reinauguração da EEEM Professora isaura Baia e na 
inauguração da EEEM Benedita Marilda da Silva Braga, que ocorrerá no dia 
20. 08. 2021, no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 17/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 752479
cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692918
Portaria de diarias No. 48872/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de gerenciamento na logística de organi-
zação dos espaços pedagógicos bem como na movimentação e realização 
do evento de reinauguração da EEEM Professora isaura Bahia e na inau-
guração da EEEM Benedita Marilda da Silva Braga, que ocorrerá no dia 20. 
08. 2021, no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 16/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 5
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio GUEdES PiNTo
MaTrÍcUla: 5460786
cPf: 17402913287
carGo/fUNÇÃo:GErENTE dE ProJETo iii / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692928
Portaria de diarias No. 48802/2021
oBJETiVo: fiScaliZaÇÃo iN loco Para lEVaNTaMENTo dE iNforMa-
ÇÕES dE rEViSÃo dE ValorES rEPaSSadoS PElo ProGraMa ESTadU-
al dE TraNSPorTE EScolar PETE/Pa /2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TErra alTa / 23/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 2
TErra alTa / BElEM / 25/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dioGo PiNHEiro MoUra
MaTrÍcUla: 5912584  cPf: 84127783249
carGo/fUNÇÃo:GErENTE dE ProJETo iii / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692924
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Portaria de diarias No. 48883/2021
oBJETiVo: Visita Técnica e organização nas bibliotecas para inauguração 
das escolas iSaura Bahia e Benedita Marilda da Silva Braga.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WElSoN roBErTo araUJo liBorio
MaTrÍcUla: 57212166
cPf: 79204341220
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692896
Portaria de diarias No. 48882/2021
oBJETiVo: Visita Técnica e organização nas bibliotecas para inauguração 
das escolas iSaura Bahia e Benedita Marilda da Silva Braga.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria dE NaZarE TriNdadE NEVES filHa
MaTrÍcUla: 57190799  cPf: 66917751200
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692900
Portaria de diarias No. 48881/2021
oBJETiVo: Visita Técnica e organização nas bibliotecas para inauguração 
das escolas iSaura Bahia e Benedita Marilda da Silva Braga.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro MarQUES dE carValHo
MaTrÍcUla: 57211091
cPf: 58764720268
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692907
Portaria de diarias No. 48876/2021
oBJETiVo: conduzir servidores da Prefeitura da Seduc no trajeto Belém/
Mocajuba/Belém, bem como prestar apoio nos seus deslocamentos dentro 
da cidade, que estarão trabalhando no evento de reinauguração da EEEM 
Professora isaura Bahia e na inauguração da EEEM Benedita Marilda da Sil-
va Braga, que ocorrerá no dia 20. 08. 2021, no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 16/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 5
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JUlio lESSa PENa
MaTrÍcUla: 377783
cPf: 02886170291
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692932
Portaria de diarias No. 48680/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aValiaÇÃo Para 
coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr a dEMaN-
da da EScola NoVa dE 12 SalaS dE aUlaS. rEcUrSo TESoUro fNdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa Maria daS BarrEiraS / 23/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 4
SaNTa Maria daS BarrEiraS / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: aNdrEY coSTa aBoiM
MaTrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692793
Portaria de diarias No. 48791/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais para atender a demanda da EEEfM Pedro 
alvares cabral, localizada no Município de Santarém/Pa, considerando o 
retorno das aulas presenciais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/08/2021 - 23/08/2021 Nº diárias: 6
SaNTarEM / BElEM / 23/08/2021 - 23/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: arTUr TEiXEira ViVaS filHo
MaTrÍcUla: 57202599  cPf: 34300813604
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692792
Portaria de diarias No. 48647/2021
oBJETiVo: dESfaZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo 
rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa di-
NHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GESTorES. EEEM BraSil TroPical, EEEM GETÚlio VarGaS, 
EEEM alBErTiNa BarrEiro E EEEM liBEraliNa carValHo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 23/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 4
iTUPiraNGa / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio alcaNTara fraNco
MaTrÍcUla: 303712  cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692789

Portaria de diarias No. 48671/2021
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo, ToMBaMENTo, aSSiNaTUra do 
TErMo dE BENS MÓVEiS E rEcEBiMENTo ElETrÔNico SiSPaT/WEB da 
iNSTalaÇÃo dE loUSaS dE Vidro coNTraTo 097/2020-ffN NaS ESco-
laS ESTadUaiS da 15ª UrE coNcEiÇÃo do araGUaia. EEEM frEi Gil 
dE Vila NoVa, EEEM PalMa MUNiZ E EEEM roMildo VEloSo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 23/08/2021 - 24/08/2021 Nº diárias: 1
oUrilaNdia do NorTE / rEdENcao / 24/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 1
rEdENcao / coNcEicao do araGUaia / 25/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692776
Portaria de diarias No. 48673/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar fiScaliZaÇÃo, 
ToMBaMENTo, aSSiNaTUra do TErMo dE BENS MÓVEiS E rEcEBiMEN-
To ElETrÔNico SiSPaT/WEB da iNSTalaÇÃo dE loUSaS dE Vidro 
coNTraTo 097/2020-ffN NaS EScolaS ESTadUaiS da 15ª UrE coNcEi-
ÇÃo do araGUaia. EEEM frEi Gil dE Vila NoVa, EEEM PalMa MUNiZ E 
EEEM roMildo VEloSo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 23/08/2021 - 24/08/2021 Nº diárias: 1
oUrilaNdia do NorTE / rEdENcao / 24/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 1
rEdENcao / coNcEicao do araGUaia / 25/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692770
Portaria de diarias No. 48678/2021
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE 
BENS MÓVEiS Para aTENdEr a dEMaNda da EScola NoVa dE 12 SalaS 
dE aUlaS. rEcUrSo TESoUro fNdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa Maria daS BarrEiraS / 23/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 4
SaNTa Maria daS BarrEiraS / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lEila do Socorro MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:  aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692762
Portaria de diarias No. 48628/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍ-
VEiS Para dESfaZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo rE-
aliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa diNHEi-
ro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SENHaS 
doS GESTorES. EEEM EM Maria JoSÉ SaNTaNa, EEEM SaNTa clara, 
EEEM fraNciSca GoMES E EEEM BraSil NoVo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aNaPU / 23/08/2021 - 24/08/2021 Nº diárias: 1
aNaPU / MEdicilaNdia / 24/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 1
MEdicilaNdia / BraSil NoVo / 25/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 2
BraSil NoVo / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733  cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692754
Portaria de diarias No. 48853/2021
oBJETiVo: realizar tombamento e colher assinatura do Prefeito de dois 
ônibus escolares, destinados ao Município de oriximiná/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 13/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oriXiMiNa / 13/08/2021 - 14/08/2021 Nº diárias: 1
oriXiMiNa / SaNTarEM / 14/08/2021 - 15/08/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 15/08/2021 - 15/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo da SilVa MENdES
MaTrÍcUla: 5890593  cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692750
Portaria de diarias No. 48850/2021
OBJETIVO: Visita técnica para fiscalização de obras na EME Brejo Grande do Ara-
guaia - convênio 211/2018. localizada no Município de Brejo Grande do araguaia 
e na EEEM dionísio Bentes - convênio 235/2018, no Município de rondon do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / roNdoN do Para / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0
roNdoN do Para / BrEJo GraNdE do araGUaia / 16/08/2021 - 
17/08/2021 Nº diárias: 1
BrEJo GraNdE do araGUaia / BElEM / 17/08/2021 - 18/08/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: EliaS SoarES carValHo
MaTrÍcUla: 5946847  cPf: 00026191210
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692892
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Portaria de diarias No. 48627/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iNVEN-
Tário daS UNidadES dE ENSiNo rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS 
rEfErENTE aP ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) 
aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES. EEEM EM Maria JoSÉ SaNTaNa, 
EEEM SaNTa clara, EEEM fraNciSca GoMES E EEEM BraSil NoVo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aNaPU / 23/08/2021 - 24/08/2021 Nº diárias: 1
aNaPU / MEdicilaNdia / 24/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 1
MEdicilaNdia / BraSil NoVo / 25/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 2
BraSil NoVo / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
MaTrÍcUla: 941921  cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692871
Portaria de diarias No. 48796/2021
oBJETiVo: fiScaliZaÇÃo iN loco Para lEVaNTaMENTo dE iNforMa-
ÇÕES dE rEViSÃo dE ValorES rEPaSSadoS PElo ProGraMa ESTadU-
al dE TraNSPorTE EScolar PETE/Pa /2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 23/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 3
MocaJUBa / BElEM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EVaNdro coTa dE carValHo
MaTrÍcUla: 8062861  cPf: 20626339200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 692864
Portaria de diarias No. 48677/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES da GErENcia dE PaTriMÔNio 
MoBiliado/GPaM rEaliZar aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para 
dESfaZiMENTo dE iNVENTário NaS UNidadES dE ENSiNo (PddE - 
2019/2020) aTUaliZaÇÃo dE SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 23/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo GilSoN da SilVa PErEira
MaTrÍcUla: 941468
cPf: 10980156220
carGo/fUNÇÃo:aGENTE dE arTES PraTicaS / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 693094
Portaria de diarias No. 48868/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de organizar e gerenciar equipe Prefeitura/Se-
duc e realizar logística de organização dos espaços pedagógicos na reinaugura-
ção da EEEM Professora isaura Bahia e na inauguração da EEEM Benedita Marilda 
da Silva Braga, bem como conduzir o Exmº Senhor Governador e Secretária de 
Educação, que ocorrerá no dia 20. 08. 2021, no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM MocaJUBa 16/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 5
MocaJUBa BElEM 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo
cPf: 25410440200
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 693081
Portaria de diarias No. 48871/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de gerenciamento na logística de organi-
zação dos espaços pedagógicos bem como na movimentação e realização 
do evento de reinauguração da EEEM Professora isaura Bahia e na inau-
guração da EEEM Benedita Marilda da Silva Braga, que ocorrerá no dia 20. 
08. 2021, no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 16/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 5
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: KaSSiaNa rENE GoMES
MaTrÍcUla: 5951323
cPf: 77497040278
carGo/fUNÇÃo:aSSESSor JUridico / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 693145
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 094/2021-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência 
que lhe foi delegada pela PorTaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e 
considerando os autos do processo nº 684261/2020.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 19.01.2019 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1- damiana rosamunda alves de castro – 5433746-2 -Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 10 de agosto de 2021.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 692925
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7298/2021 de 16/08/2021
de acordo com o Processo Nº 793707/2021
dispensar carMEM lUcia dE MENEZES PiNHEiro, Matrícula nº 6007384/3, 
Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf 15 
de outubro/Belém, a contar de 04/08/2021.

LiceNÇa carGo eLetiVo
Portaria nº.: 7058/21 de 10/08/2021
formalizar o afastamento da servidora aNGEla SoUZa Maia, matricula Nº 
57197751/2, Professor, lotada na EE Prof antonia rosa sede/São Joao da Ponta, 
para concorrer ao cargo Eletivo de Vereadora no municipio de São Joao da Ponta, 
no periodo de 15/08/2020 a 15/11/2020, para fins de regularização funcional.
reVoGar
Portaria n.º: 7060/2021 de 10/08/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2021/388663
revogar, a contar de 01/08/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE PorTEl, da servidora alicE TErra da coSTa PalHa, 
matricula nº 566462/1, Professor, concedida através da PorTaria col. nº 
15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de origem, por conta 
do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
Portaria n.º: 7130/2021 de 10/08/2021
considerando o Processo de aposentadoria Nº 2021/322181
revogar, a contar de 01/08/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo dE NoVo rEParTiMENTo, da servidora Maria EUNicE rodriGUES 
dE SoUZa doS SaNToS, matricula nº 560286/1, Servente, concedida através 
da PorTaria col. nº 15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de 
origem, por conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
adMissÃo
Portaria Nº.: 4880/2021 de 10/08/2021
formalizar a admissão da servidora GorETE do Socorro frEiTaS Barra, 
Matrícula nº 6012140/016,para exercer a função de Professor, na EE Joroca 
Grande/Cameta, a contar de 14/08/1988, para fins de regularização funcional.
caNceLar a LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.: 4882/2021 de 12/08/2021
cancelar, na PorTaria nº 3867/2021 de 24/05/2021, que concedeu 
(120) dias de licença especial, em relação ao periodo de 12/09/2001 a 
10/11/2021 (60) dias, referente ao trienio de 26/06/2016 a 25/06/2019, 
a servidora Nair daiaNE dE SoUZa SaUaia VaNSilEr, matricula Nº 
5905971/1, Professor, lotada na divisão de legislação e Enquadramento, 
para fins fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 7178/2021 de 12/08/2021
Nome: dilErMaNo HUGo alVES fErrEira
Matrícula:6320929/2 cargo:Professor
lotação:EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci
Período:16/08/21 a 14/10/21 a 15/10/21 a 13/12/21
Triênios:17/010/08 a 16/10/11 – 17/10/11 a 16/10/14
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº 147/2021 de 16/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, a SErVidora aBaiXo rElacioNa-
doS, loTada Na Erc fraNciSca NoGUEira da coSTa raMoS/BaiÃo.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
57175915/2 adriaNE ViEira NoGUEira 17/10/2021 30/11/2021 2021

Portaria Nº 140/2021 de 16/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na 2 UrE/caMETa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
57219998/1 GEraldo rodriGUES JUNior 01/10/2021 30/10/2021 2021
57215318/1 Maria daS GraÇaS dE SoUZa SaViNo 01/10/2021 30/10/2021 2021

Portaria Nº 141/2021 de 16/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rElacioNadoS, 
loTadoS No cENTro iNTEGrado dE EdUcaÇÃo do BaiXo TocaNTiNS/caMETa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
57218416/1 WaldEcY PErEira dE carValHo 01/10/2021 30/10/2021 2021
5900679/1 JUlio coSTa MacHado 01/10/2021 30/10/2021 2021

Portaria Nº 142/2021 de 16/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na EE JUlia PaSaSriNHo/caMETa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
57212119/1 JoElME rodriGUES 01/10/2021 30/10/2021 2021
552488/1 SaBiNa do Socorro PadilHa dE frEiTaS 01/10/2021 14/11/2021 2021

Portaria Nº 144/2021 de 16/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na EE MaGalHaES BaraTa/caMETa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
57214100/1 JoaNa darc dE SoUSa PaNToJa 01/10/2021 30/10/2021 2021
57212804/1 carloS dE JESUS dE SoUSa PaNToJa 01/10/2021 30/10/2021 2021

Portaria Nº 143/2021 de 16/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rElacioNa-
doS, loTadoS Na EE JEroNiMo MilHoMEM TaVarES/liMoEiro do aJUrU.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
6033458/1 Maria daS GraÇaS MoraES Barra 01/10/2021 30/10/2021 2021
57208046/2 TElMa lUcia fErrEira GoNÇalVES 13/10/2021 11/11/2021 2021
54182184/2 roSiValdo VaScoNcEloS diaS 15/10/2021 28/11/2021 2021
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Portaria Nº 145/2021 de 16/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na EE oSValdiNa MUNiZ/caMETa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
8401098/1 Marli do Socorro MoTa fErrEira 04/10/2021 02/11/2021 2021
8401099/1 rENaTa XaViEr Sa 04/10/2021 02/11/2021 2021
5903050/1 Maria aNToNiETTE PaNToJa aSSUNÇÃo 04/10/2021 02/11/2021 2021

Portaria Nº 146/2021 de 16/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na EEEM aBraao SiMao JaTENE/caMETa

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
5903043/1 Maria MadalENa caSTro daS NEVES 03/10/2021 01/11/2021 2021
5903067/1 alcilEia cardoSo araUJo 04/10/2021 02/11/2021 2021
54181563/3 EVEraldo BarBoSa BaraTa 04/10/2021 02/11/2021 2021
5942293/1 JUNiEl MarTiNS BorGES 04/10/2021 02/11/2021 2021

Portaria nº.: 012/2021 de 05/08/2021
Nome:WaldEci PENa MiraNda
Matrícula:5895380/1Período:01/11/21 a 15/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.: 002/2021 de 05/08/2021
Nome:NilToN cESar ModESTo dE aSSiS
Matrícula:560316/1Período:04/10/21 a 02/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.: 011/2021 de 21/08/2021
Nome:alicE rodriGUES dE frEiTaS
Matrícula:5844063/2Período:14/10/20 a 27/11/20 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.: 126/2021 de 05/08/2021
Nome:PaUla aNdrEa do aMaral GoMES
Matrícula:54994575/3Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM São Jose/obidos
Portaria nº.: 7142/2021 de 11/08/2021
Nome:MilENE riSUENHo laUaNdE
Matrícula:57174518/3Período:04/10/21 a 17/11/21 Exercício:2020
Unidade:depto de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.: 7145/2021 de 05/08/2021
Nome:JUlia Maria GodiNHo da crUZ MariNHo
Matrícula:581828/1Período:03/08/21 a 16/09/21 Exercício:2020
Unidade:depto de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.: 7146/2021 de 11/08/2021
Nome:JUlia Maria GodiNHo da crUZ MariNHo
Matrícula:581828/1Período:17/09/21 a 31/10/21 Exercício:2021
Unidade:depto de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.: 7147/2021 de 11/08/2021
Nome:JoSE lUiS da coSTa alVES
Matrícula:5660866/1Período:13/18/21 a 11/09/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.: 4881/2021 de 11/08/2021
Nome:WaNESSa SoarES TaVarES
Matrícula:57209060/1Período:15/04/21 a 29/05/21 Exercício:2014
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 7148/2021 de 11/08/2021
Nome:lUciaNa da SilVa coSTa
Matrícula:57197661/1Período:14/09/21 a 28/10/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 7143/2021 de 11/08/2021
Nome:ValdEMira doS SaNToS MoTa
Matrícula:6389040/1Período:13/09/21 a 12/10/21 Exercício:2021
Unidade:Gabinete do Secretario/Belém
Portaria nº.: 7123/2021 de 10/08/2021
Nome:rENaTa KEllY rocHa MacEdo
Matrícula:57225727/1Período:13/09/21 a 12/10/21 Exercício:2021
Unidade:depto de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria nº.: 7144/2021 de 11/08/2021
Nome:cHarNY arTUr NUNES diaS
Matrícula:5946672/2Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.: 1678/2021 de 03/08/2021
Nome:GEcilENE cardoSo do rEGo
Matrícula:5494249/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2020
Unidade:3 UrE/abaetetuba
Portaria nº.: 1667/2021 de 13/07/2021
Nome:MaNoEl raiMUNdo aMaral
Matrícula:204820/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE aristoteles de castro/igarape Miri
Portaria nº.: 7191/2021 de 12/08/2021
Nome:Maria da PaiXao TEiXEira dE MiraNda
Matrícula:5889841/2Período:08/10/21 a 06/11/21 Exercício:2021
Unidade:UT Yolanda Martins/Belém
Portaria nº.: 7190/2021 de 12/08/2021
Nome:daNiElE MaToS BaraTa
Matrícula:54180813/2Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid costa e Silva/Belém
Portaria nº.: 7159/2021 de 11/08/2021
Nome:dilcilENE da crUZ GUEdES
Matrícula:5942808/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof camilo Salgado/Belém

Portaria nº.: 7192/2021 de 12/08/2021
Nome:ociNElio coNcEiÇÃo aZEVEdo
Matrícula:5163528/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)Belém
Portaria nº.: 7150/2021 de 11/08/2021
Nome:JaNdira claUdia SarMENTo dE SoUSa
Matrícula:5503191/3Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Norma Morhy/Belém
Portaria nº.: 7151/2021 de 11/08/2021
Nome:Maria aParEcida doS aNJoS frEiTaS
Matrícula:5894036/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paulo fontelles de lima/icoaraci
Portaria nº.: 7152/2021 de 11/08/2021
Nome:daNiEllE lEiTE GoNÇalVES
Matrícula:5888884/1Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE Tiradentes/Belém
Portaria nº.: 7153/2021 de 11/08/2021
Nome:lUcilia rUY SEcco ciNTra
Matrícula:5901892/1Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paes de carvalho/Belém
Portaria nº.: 7154/2021 de 11/08/2021
Nome:ViViaNi da coSTa raYol
Matrícula:57214153/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Joao carlos Batista/ananindeua
Portaria nº.: 7155/2021 de 11/08/2021
Nome:aMaNda do Socorro alMEida MorEira
Matrícula:5901908/1Período:23/08/21 a 06/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pinto Marques/Belém
Portaria nº.: 7156/2021 de 11/08/2021
Nome:GiNa BoloNHa fiUZa dE MEllo MoraES
Matrícula:5553377/1Período:16/08/21 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pinto Marques/Belém
Portaria nº.: 7157/2021 de 11/08/2021
Nome:aNaZilda faVacHo MoTa
Matrícula:5901097/1Período:02/08/21 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paulo fontelles de lima/icoaraci
Portaria nº.: 7158/2021 de 11/08/2021
Nome:carMEN SHirlEY dE JESUS SoarES
Matrícula:5693179/1Período:16/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci
Portaria nº.: 110/2021 de 08/08/2021
Nome:JoSE carloS PErEira alMEida
Matrícula:57211185/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Gasparino B da Silva/Soure
Portaria nº.: 002/2021 de 14/01/2021
Nome:adailSoN NaSciMENTo BaTiSTa
Matrícula:57210252/1Período:01/03/21 a 30/03/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Joao Boonekamp/cameta
Portaria nº.: 410/2021 de 10/08/2021
Nome:Maria rEGiNa SaNTaNa rocHa
Matrícula:5901326/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr dionisio B de carvalho/rondon do Pará
Portaria nº.: 411/2021 de 10/08/2021
Nome:VaNY dE alMEida frEiTaS
Matrícula:57208947/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr dionisio B de carvalho/rondon do Pará
Portaria nº.: 417/2021 de 05/08/2021
Nome:JENilSoN coSTa SilVa
Matrícula:57214804/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE 1 E 2 Elza Maria c dantas/S domingos do araguaia
Portaria nº.: 418/2021 de 05/08/2021
Nome:EliaS fariaS PiNHo
Matrícula:458520/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria nº.: 421/2021 de 05/08/2021
Nome:SilVio SoUZa SacraMENTo
Matrícula:57214784/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Plinio Pinheiro/Maraba
Portaria nº.: 064/2021 de 13/01/2021
Nome:aNToNio BErNardiNo dE liMa
Matrícula:5303710/2Período:01/07/21 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio lemos/Sta izabel do Pará
Portaria nº.: 078/2021 de 13/01/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo BriTo SilVa
Matrícula:733555/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio lemos/Sta izabel do Pará
Portaria nº.: 384/2021 de 10/08/2021
Nome:lidiaNE do Socorro SarMENTo cardoSo
Matrícula:57234367/1Período:10/11/21 a 24/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEE Profissional e Tecnologica de Vigia de Nazare/Vigia de Nazare
Portaria nº.: 391/2021 de 10/08/2021
Nome:VaNUcia araUJo HENriQUE SaNToS
Matrícula:5901653/1Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr fabio luz/Tome -açu
Portaria nº.: 399/2021 de 10/08/2021
Nome:lEoNor dE MaToS alVES
Matrícula:399868/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.: 473/2021 de 28/06/2021
Nome:liGEia GUEdES corrEa
Matrícula:5951668/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Silvestre carneiro/capanema
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Portaria nº.: 146/2021 de 12/08/2021
Nome:Maria fraNciSca dE a E SoUZa
Matrícula:605549/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2020
Unidade:EE castro alves/Santa Maria das Barreiras
Portaria nº.: 144/2021 de 11/08/2021
Nome:lEolaNdia da SlVa E SoUZa MarcUarTU
Matrícula:605425/3Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE castro alves/Santa Maria das Barreiras
Portaria nº.:404/2021 de 09/08/2021
Nome:Maria dioMar rodriGUES dE alMEida
Matrícula:5948717/1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EE dr. José cursino de azevedo/Marabá
Portaria nº.:405/2021 de 06/08/2021
Nome: NiVia Maria loPES da SilVa
Matrícula: 5942057/1Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EE dionísio Bentes de carvalho/rondon do Pará
Portaria nº.:407/2021 de 06/08/2021
Nome: Maria aParEcida PraTES do NaSciMENTo
Matrícula:5942115/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EE dr. dionísio Bentes de carvalho/Marabá
Portaria nº.:408/2021 de 06/08/2021
Nome: liliaNE doS SaNToS MariNHo
Matrícula:5942110/1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EE dr. dionísio Bentes de carvalho/rondon do Pará
Portaria nº.:427/2021 de 02/08/2021
Nome: darlENE da SilVa alVES GUiMarÃES
Matrícula:57211048/1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE Walkisé da Silveira Vianna/Marabá
Portaria nº.:434/2021 de 09/08/2021
Nome: cHarliaNE doS SaNToS oliVEira
Matrícula: 54193955/2Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEM liberalina carvalho de aragão dias/itupiranga
Portaria nº.:436/2021 de 09/08/2021
Nome: ValdEÍrES MENdES da SilVa
Matrícula: 54190996/1Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM luzia Nunes fernandes/Marabá
Portaria nº.:438/2021 de 02/08/2021
Nome: ariaNE BaldEZ coSTa
Matrícula:57217487/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:1 UrE/Bragança
Portaria nº.:439/2021 de 02/08/2021
Nome: JÉSSica da SilVa SoUZa dE oliVEira
Matrícula: 57210373/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM/rio caeté/Bragança
Portaria nº.:440/2021 de 02/08/2021
Nome: Marcio JEoVaNi riBEiro da SilVa
Matrícula: 57209360/1Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Benedito cardoso athayde/augusto correa
Portaria nº.:441/2021 de 05/08/2021
Nome: THYEllY caSTro E SilVa E SilVa
Matrícula:57220804/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:442/2021 de 05/08/2021
Nome: Maria dE NaZarE ViaNa da SilVa
Matrícula:6389813/1Período:02/10 à 31/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.leandro lobão da silveira/Bragança
Portaria nº.:443/2021 de 05/08/2021
Nome: raiMUNdo NaZarENo SaNTaNa
Matrícula: 6317855/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Externato Snato antonio/Bragança
Portaria nº.:444/2021 de 05/08/2021
Nome: SilVia da SilVa PadilHa
Matrícula: 5943544/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:1 UrE/Bragança
Portaria nº.:445/2021 de 05/08/2021
Nome: Maria do Socorro SoarES carrEra
Matrícula: 521027/1Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.rio caeté/Bragança
Portaria nº.:446/2021 de 05/08/2021
Nome: lUciaNa alMEida da SilVa
Matrícula: 5902519/1Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEf dr. francisco Pinheiro/Bragança
Portaria nº.:447/2021 de 05/08/2021
Nome: Maria VirGiNia GoMES dE aSSUNÇÃo
Matrícula: 601740/1Período:02/10 à 31/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profº Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:448/2021 de 09/08/2021
Nome: aNa claUdia GoMES dE aSSUNÇÃo
Matrícula: 57234179/1Período:01/10 à 15/11/21Exercício:2020
Unidade:Erc. aPaE/Bragança
Portaria nº.:449/2021 de 09/08/2021
Nome: NirVaNE do Socorro caValcaNTE riBEiro
Matrícula: 57233992/1Período:01/10 à 15/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM. leandro lobão da Silveira/Bragança
Portaria nº.:450/2021 de 09/08/2021
Nome: VEroNica MElo da SilVa
Matrícula: 57234914/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cel Pinheiro Junior/Tracuateua
Portaria nº 451/2021 de 09/08/2021
Nome: JoSÉ lUiZ fUrTado dE aZEVEdo
Matrícula:45188574/2 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto correa

Portaria nº.:452/2021 de 09/08/2021
Nome:EliaNa Maria SoarES da SilVa
Matrícula:57210402/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.cel Pinheiro Junior/Tracuateua
Portaria nº.:453/2021 de 09/08/2021
Nome: carloS alVES corrEia
Matrícula: 57210705/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto corrêa
Portaria nº.:455/2021 de 09/08/2021
Nome: iSMaEl SaNdEr da SilVa NUNES
Matrícula: 57210769/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.dr. francisco de Paula Pinheiro/Bragança
Portaria nº.:456/2021 de 09/08/2021
Nome: SaNdrElY SilVa coSTa
Matrícula:57211723/1 Período:02/10 à 31/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM. rio caeté/Bragança
Portaria nº.:131/2021 de 09/08/2021
Nome: fErNaNda filGUEiraS SilVa
Matrícula: 8023247/2Período:01/09 à 30/09/19Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Beatriz do Vale/ alenquer
Portaria nº.:167/2021 de 09/08/2021
Nome:JoYcE MEricE SilVEira crUZ
Matrícula:57214189/2 Período:13/09 à 11/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Joaão Batista Moura de carvalho/igarapé açu
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 Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.:473/2021 de 28/07/2021
Nome:liGEia GUEdES corrEa
Matrícula:5951668/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Silvestre carneiro/capanema
Portaria nº.:88/2021 de 06/08/2021
Nome: lUZia roMÃo doS SaNToS
Matrícula: 57205997/1Período:10/10 à 08/11/21Exercício:2020
Unidade: aldeia Pynawa (anexo i)capitão Poço
Portaria nº.:89/2021 de 06/08/2021
Nome: aNa claUdia SarMENTo doS SaNToS
Matrícula: 5929759/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEE feliX Tembé/capitão Poço
Portaria nº.:90/2021 de 06/08/2021
Nome:PaTricia doS SaNToS SoarES
Matrícula:57203936/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.felix Tembé/capitão Poço
Portaria nº.:91/2021 de 06/08/2021
Nome: VilaNi rEiS dE SoUZa TEMBE
Matrícula:57203945/1 Período:01/10 à 01/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEFM. Anexo Rufino Romão Tembé
Portaria nº.:92/2021 de 06/08/2021
Nome: aNToNio MiKal roMao doS SaNToS
Matrícula: 5942162/1Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EEEFM.Anexo Rufino Romao Tembé/Capitão Poço
Portaria nº 93/2021 de 06/08/2021
Nome:aNToNio MiKaEl roMao doS SaNToS
Matrícula:5942162/1Período:01/10 á 30/10/2021
Unidade:EEEFM Anexo Rufino Romão/Capitão Poçp
Portaria nº.:149/2021 de 16/07/2021
Nome: aNa do Socorro Garcia MoraES
Matrícula:57205051/2 Período:06/10 à 04/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre João Boonekamp/cametá
Portaria nº.:148/2021 de 16/07/2021
Nome: MaElEM araGÃo TENorio
Matrícula: 5951509/1Período:08/10 à 06/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Heriberto Barros araguao/cametá
retiFicar
Portaria Nº.:4879/2021 de 10/08/2021
Retificar na PORTARIA Col. nº 166-B/1996 DE 26/06/1996, que dispensou 
em relação a servidora Maria raiMUNda GUiMaraES cUNHa, Matricula 
5248256/019, lotada na EE Joao XXViii/São Sebastiao da Boa Vista, do 
emprego de Professor, o a contar de 26/06/1996, para 01/05/1993, para 
fins de regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:7059/2021 de 10/08/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 005829/2021 de 30/06/2021, que 
revogou a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE 
PorTEl, sem ônus para o orgão de origem, da servidora alicE TErra da 
coSTa PalHa, matricula 566462/1,Professor assistente Pa-a, por conta do 
processo de municipalização do Ensino fundamental.
errata
errata da Portaria nº.: 108/2021 de 01/06/2021
Nome: iSaMarES dE alMEida SoUZa
onde se lê:Periodo:01/07/21 a 30/07/21
Leia-se:Periodo:02/08/21 a 15/09/21
Publicada no Diário Oficial nº 34.619/21 de 23/06/2021

Protocolo: 693110
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Portaria
.

rescisÃo coNtratUaL.
Processo eletrônico nº 2021/843392
Portaria N° 1524/21, de 12 de agosto de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) lUiZ aUGUSTo SoarES MENdES, id. 
funcional nº 5924606/ 2, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS, a contar de 
02.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/850860
Portaria N° 1489/21, de 10 de agosto de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) BrENda BErNardES riBEiro, id. fun-
cional nº 5905243/ 2, cargo de TÉcNico a, lotado(a) no(a) coordENa-
doria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, a contar de 05.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 692741
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Processo eletrônico nº 2017/163162
Portaria N° 1526/21, de 12 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ElidiaNE MorEira KoNo, id. funcional nº 
57189891/ 3, cargo de ProfESSor aUXiliar i, lotado no(a) caMPUS dE 
SaNTarÉM, progressão VErTical, para referência i da classe de ProfES-
Sor aSSiSTENTE com vigência a contar de 01.04.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2020/1016446
Portaria N° 1527/21, de 12 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) iViNY criSTiNa aGUiar da SilVa, id. fun-
cional nº 3540022/ 1, cargo de ProfESSor aUXiliar i, lotado no(a) 
caMPUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia, progressão HoriZoNTal, para 
referência iV da classe de ProfESSor aUXiliar com vigência a contar 
de 01.12.2020.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/707615
Portaria N° 1532/21, de 13 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa criSTiNa VidiGal SoEiro, id. fun-
cional nº 5037948/ 5, cargo de ProfESSor adJUNTo iii, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE PSicoloGia, Progressão Horizontal, para referência 
iV da classe de Professor adjunto, com vigência a contar de e 06.02.2020.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/692586
Portaria N° 1529/21, de 12 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ValEria dE carValHo MarTiNS, id. fun-
cional nº 57190334/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iV, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE SaÚdE iNTEGrada, progressão VErTical, para re-
ferência i da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 
01.06.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 692742
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Processo eletrônico nº 2021/350226
Portaria N° 1528/21, de 12 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) PaUlo alEXaNdrE caNTaNHEdE doS SaN-
ToS, id. funcional nº 54191577/ 2, cargo de MoToriSTa, B - iii, lo-
tado na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, Progressão 
funcional por Merecimento/avaliação de desempenho, período aquisitivo 
2017/2019, para referência iV da classe B, do cargo de MoToriSTa, in-
tegrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 05.04.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/765279
Portaria N° 1531/21, de 13 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SaUlo ElaM VilcHES da coSTa, id. funcio-
nal nº 54193884/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c - i, lotado na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, Progressão funcional 
horizontal por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 
2018/2020 para referência ii da classe c, do cargo de agente adminis-
trativo, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, admi-
nistrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 
13.07.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 692744

.

.

errata
.

errata
Processo eletrônico nº 2021/528925
Retificar os termos da PORTARIA N° 1222/21, de 05 de julho de 2021, 
publicado no doE Nº 34.633 de 09.07.2021, do servidor Ednalvo apostolo 
campos o seguinte:
oNde se LÊ : “ …, a contar de 01.08.2021..”
Leia-se: “ …, a contar de 01.07.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 692749
errata
Processo eletrônico nº 2021/727160
Retificar os termos da PORTARIA N° 1357/21, de 22 de julho de 2021, 
publicado no d.o.E. Nº 34.653 de 29.07.2021, referente ao período da 
licença Maternidade, da servidora daNUSa di PaUla NaSciMENTo da 
rocHa o seguinte:
oNde se LÊ: “…,no período de 08.04.2021 a 04.10.2021, ....”
Leia-se:“…no período de 08.04.2020 a 04.10.2020
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 692746

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1544/2021, de 16 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: SHEYla Mara SilVa dE oliVEira
Matrícula funcional: 54196165/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 692819

.

.

FÉrias
.

coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares
Processo eletrônico nº 2021/674458
Portaria N° 526/21, de 11 de junho de 2021.
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares aos servidores des-
ta instituição de Ensino Superior em relação anexa, referente ao mês de 
MarÇo, no período de 01.03.2021 a 30.03.2021.
MaTrÍcUla VÍNc NoME PErÍodoaQUiSiTiVo
80015594 1 adriaNo fariaS PErEira filHo 0 8 / 0 3 / 2 0 2 1 
06/03/2020a05/03/2021
54188846 1 alEXaNdrE MiraNda fErrEira 0 2 / 0 3 / 2 0 2 1 
03/03/2020a02/03/2021
5477271 2 aNToNio carloS MElo dE oliVEira 01/02/2020a31/01/2021
3254925 2 arNaldo BarrETo alMEida 31/01/2020a30/01/2021
5040973 1 arNaldo TaVarES MarTiNS 02/03/2021 
02/03/2020a01/03/2021
5854032 1 arTUr doS SaNToS ProENÇa 0 4 / 0 3 / 2 0 2 1 
04/03/2020a03/03/2021
57212303 2 cHriSTiaNE Maria rodriGUES cUNHa 
16/01/2020a15/01/2021
5274176 4 claUdia aBdElNor HaNNa PiQUEira diNiZ 
01/08/2018a31/07/2019
5041562 1 criSTiNa Maia dE alMEida 0 4 / 0 3 / 2 0 2 1 
04/03/2020a03/03/2021
57213312 1 daNiElla cHriSTiNa ValENÇa0 2 / 0 3 / 2 0 2 1 
02/03/2019a01/03/2020
5954814 1 diNEY doS SaNToS MaGNo 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
5041040 1 EdElMiro coNcEiÇÃo SoarES 01/03/2020a28/02/2021
3188604 1 EdilSoN raiMUNdo SilVa doMiNGUEZ 
01/01/2020a31/12/2020
5060001 1 EMilia oliVEira fraZao 01/01/2019a31/12/2020
57215397 1 faBricio adaM BaSToS MarTiNS 0 4 / 0 3 / 2 0 2 1 
04/03/2020a03/03/2021
57201409 1 flaVio cardoSo dE araUJo 21/07/2017a20/07/2018
54188843 1 GErMaNa BEZErra dE aMoriM 0 2 / 0 3 / 2 0 2 1 
02/03/2020a01/03/2021
73504084 5 GilVaNa KEllY BarroS PiMENTEl 0 8 / 0 3 / 2 0 2 1 
06/03/2020a05/03/2021
57201193 2 HErcUlaNo corrEia do NaSciMENTo NETo 
01/09/2018a31/08/2019
5911609 5 HoSaNa criSTiNa ViEira MarTiNS 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
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5152372 8 iVaNETE do Socorro aBracado aMaral 
30/01/2019a29/01/2020
5954759 1 JEidSoN PHiliPE MENdES da crUZ1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
3186075 1 JErEMiaS SaNToS araUJo ViEira 01/04/2018a31/03/2019
57209329 1 JoaNa darc lEMoS dE SoUZa 02/01/2020a01/01/2021
5931778 3 JoElSoN ViaNa BriTo 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 11/03/2020a10/03/2021
5932204 4 JoiSaEl raiMUNdo SaMPaio 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
5380286 3 JoSÉ aNcHiETa dE oliVEira BENTES 0 5 / 0 3 / 2 0 2 1 
05/03/2020a04/03/2021
5041589 1 JoSÉ caSTaNHo GardUNHo NETo 01/03/2019a29/02/2020
54188852 1 JoSE HEraldo MoNTEiro BarrETo0 2 / 0 3 / 2 0 2 1 
02/03/2020a01/03/2021
80846528 6 JoSENETE fErrEira MENdES 0 6 / 0 3 / 2 0 2 1 
06/03/2020a05/03/2021
54195943 3 JoSiNEidE da SilVa NaTiVidadE 09/12/2018a08/12/2019
54188983 1 KariNa da crUZ SoUZa 0 2 / 0 3 / 2 0 2 1 
02/03/2020a01/03/2021
5898975 1 KElcio do Socorro dE SoUSa SaNToS 1 8 / 0 3 / 2 0 2 1 
16/03/2020a15/03/2021
54188862 1 lEoNardo J o S E SoUSa dE MoUra 0 2 / 0 3 / 2 0 2 1 
02/03/2020a01/03/2021
7007051 1 lUciValdo alVES fErNaNdES 01/01/2018a31/12/2018
5886147 9 lUiZ EdUardo araUJo frEiTaS 0 8 / 0 3 / 2 0 2 1 
06/03/2020a05/03/2021
54188851 1 Marcia do Socorro fariaS liMa MarTiNS 0 2 / 0 3 / 2 0 
2 1 02/03/2020a01/03/2021
57210020 6 Marcio JoSE BarroS do NaSciMENTo 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
3158918 1 Maria cElia d a SilVa PiTMaN 13/06/2019a12/06/2020
5934184 2 Maria dE faTiMa fErrEira dE MElo 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
3184684 1 Maria dE loUrdES raBElo SaldaNHa 01/03/2020a28/02/2021
5056268 1 Maria dE loUrdES SoarES laSSaNcE MarTiNS 
01/07/2019a30/06/2020
80015524 1 Maria lUcia XaViEr da PaZ 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
3153967 1 Maria SoNia SoarES dE aTaidE 01/01/2020a31/12/2020
3155986 1 MariNES dE oliVEira fErrEira 15/02/2020a14/02/2021
5127416 4 MaUricia MElo MoNTEiro 01/01/2019a31/12/2019
57209306 1 MicHEllE dE NaZarÉ MariNHo dE aQUiNo 
09/12/2018a08/12/2019
54188845 1 MilENa diaS coNcEiÇÃo 0 2 / 0 3 / 2 0 2 1 
02/03/2020a01/03/2021
5041295 1 MoiSES doS SaNToS oliVEira filHo 01/03/2020a28/02/2021
57213113 1 NaTalia alEXaNdrE doS SaNToS SilVa 
17/02/2020a16/02/2021
57190495 9 NEUSiValda BaTiSTa BarBoSa 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
5041570 1 oliMPio MENdES fErrEira 01/03/2020a28/02/2021
3185362 1 orlaNdo BEZErra MarTiNS 02/01/2020a01/01/2021
57202774 4 PaTricia do Socorro da coNcEiÇÃo 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
5417465 7 PEdro MErcES MENdES 0 8 / 0 3 / 2 0 2 1 
06/03/2020a05/03/2021
5911645 4 rENaTa dE aNdradE ZEfEriNo 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
3540019 1 rodriGo doS SaNToS loPES 02/03/2020a01/03/2021
5041520 1 roSa Maria dE MoraiS frEiTaS 01/03/2020a28/02/2021
5911722 4 roSElY MadUrEira caBral doS SaNToS 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1 
11/03/2020a10/03/2021
57230030 5 SaNdra SolaNGE PalHETa Maia 0 8 / 0 3 / 2 0 2 1 
06/03/2020a05/03/2021
5954741 1 TaTiaNa foNSEca dE oliVEira 11/03/2021 
11/03/2020a10/03/2021
5931815 3 THiaGo dE SoUZa oliVEira 08/03/2021 
06/03/2020a05/03/2021
54193541 2 ToN PiTErSoN dE JESUS VEloSo 20/12/2019a19/12/2020
57213420 1 ValBEr SilVa carNEiro 19/02/2020a18/02/2021
5837006 1 ZUlEidE aNdrE da SilVa 07/11/2019a06/11/2020
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 692906

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/228900/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 06/2021/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/228900/SE-

aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 06/2021/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de mobilização para difusão das ações e programas de agri-
cultura urbana e Peri Urbana do SISAN, a fim de atender a demanda do 
convênio nº 905669/2020.
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela Homologação do Pregão 
Eletrônico nº. 06/2021/SEaSTEr, adjudicado em favor da empresa idEE 
aMaZoNia coMUNicacao iNTEGrada E ProMocoES lTda, cNPJ nº. 
00.802.826/0001-74, pelo valor total de r$ 56.890,90; uma vez demons-
trada às regularidades da proposta vencedora, bem como a idoneidade 
da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto 
Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 06/2021/SEaSTEr, ad-
judicado em favor da empresa idEE aMaZoNia coMUNicacao iNTEGra-
da E ProMocoES lTda, cNPJ nº. 00.802.826/0001-74, pelo valor total 
de r$ 56.890,90; uma vez demonstrada às regularidades da proposta ven-
cedora, bem como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do 
disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 692891
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/228796/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 05/2021/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/228796/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 05/2021/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de organização, planejamento, promoção, execução de even-
tos, capacitações, elaboração e fornecimento de infraestrutura, a fim de 
atender a demanda do convênio nº 905669/2020.
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela Homologação do Pregão 
Eletrônico nº. 05/2021/SEaSTEr, adjudicado em favor da empresa MorEi-
ra GodoY coMErcio E SErVicoS EirEli, cNPJ nº. 15.534.401/0001-07, 
pelo valor total de r$ 224.999,20; uma vez demonstrada às regularidades 
da proposta vencedora, bem como a idoneidade da licitante adjudicatária, 
nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 05/2021/SEaSTEr, ad-
judicado em favor da empresa MorEira GodoY coMErcio E SErVicoS 
EirEli, cNPJ nº. 15.534.401/0001-07, pelo valor total de r$ 224.999,20; 
uma vez demonstrada às regularidades da proposta vencedora, bem como 
a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 45 
do decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 692889

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 701/2021 – 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 2021/843288
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrÊS E meia) diárias Para 
0 SErVidor ciTado aBaiXo: fErNaNdo aNToNio GoUlarT riBEiro, 
colaBorador EVENTUal,c P f: 377.560.602 – 53 que se deslocara ao 
município de augusto correa/Pa no período de 11 a 14/08/2021 com obje-
tivo de realizar apoio Técnico a conferencia Municipal .
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F: 0139002241 
253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 698/2021 – 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 2021/865372
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diá-
rias Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: EUGENio NUNES TaVa-
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rES,MaTricUla Nº 3255808/1, TÉcNico EM GESTÃo PUBlica,raoNi 
raiol TorrES,5946866/1,GErENTE,ViToria caroliNa ValENTE Bar-
roS,5956215/1,GErENTE que se deslocaram para o município de iGa-
raPE-aÇU/Pa no período de 23 a 27/08/2021. com o objetivo de realizar 
Palestra sobre a Base conceitual do artesanato, Palestra sobre Empeende-
dorismo,cadastro de artesãos e cadastro de Empreendedores.
Classificação Orçamentária: 43.105 - 11.334.1504.8951 0101006357 
266.735 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 699/2021 – 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 2021/869289
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 E ½ (ciNco e meia) diá-
rias Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: MarcElo MoraES NE-
VES,54190386/1,aGENTE adMiNiSTraTiVo o qual se deslocará para 
caNÃa doS caraJáS,cUrioNÓPoliS,Eldorado doS caraJáS E Pa-
raUaPEBaS, no Período de 30/08 a 04/09/2021, com objetivo de realizar 
a atualização Cadastral dos Beneficiários do Beneficio Estadual para Pesso-
as acometidas pela Hanseníase visando sua inclusão no cadastro Único.JU-
lio cESar do Socorro ZraUJo da SilVa,MoToriSTa conduzir veiculo 
com servidor da drccP/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária: 87.101- 08.244.1505.8899 0139002241 
233.893 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 697/2021 – 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 2021/871495
rESolVE: autorizar o pagamento de 09 E ½ (NoVE E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: adriana Souza de Barros,5875412/2 
aSSiSTENTE Social,KaTia rEGiNa fErrEira da SilVa,3212840,aGEN-
TE adMiNiSTraTiVo, capacitação de Trabalhadores do SUaS,SiNaSE e 
SiSaN,TaiaNa NaSciMENTo da SilVa,5946558,GErENTE,SErGio ViEi-
ra da coSTa,57231229/2 GErENTE que se deslocarão para o Município de 
TErra SaNTa no período de 28/08 à 06/09/2021.coM oBJETiVo dE apoio 
à Gestão e aos Serviços Socioassistencias .
Classificação Orçamentária: 87.101- 08.128.1505.8399 F:0139002241 
246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de agosto 2021
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 692806

.

.

oUtras MatÉrias
.

atUaLiZaÇÃo dos serVidores cadastrados No sisteMa de 
iNForMaÇÃo ao cidadÃo – sic:
Portaria 695/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
art. 1 - com base no decreto nº 1.359 de 31 de agosto de 2009, a Secreta-
ria Estadual de assistência Social, Emprego, Trabalho e renda vem tornar 
público a atualização dos servidores cadastrados no Sistema de informa-
ção ao cidadão – Sic:
1. dilEia fUrTado do ValE
função: responsável Sic
cargo: Gerente cPf: 257.176.852-20
Email: dileiaf.valle@gmail.com
Telefone: (91) 3239 - 1433
2. EdilENE arlY NUNES NEVES
função: responsável Sic
cargo: responsável pelo Núcleo de controle interno
cPf: 210.983.872-87
Email: Edilene.neves@globo.com
Telefone: 3239 - 1414
3. PriScilla KaroliNE dE oliVEira QUEiroZ

função: autoridade de Gerenciamento
cargo: ouvidor
cPf: 010.713.592-23
Email: ouvidoriaseaster@gmail.com
Telefone: (91) 3239 - 1433
4. Valdo diViNo da SilVa filHo
função: autoridade Hierarquicamente Superior
cargo: Secretário de Estado adjunto
cPf: 587.156.306-68
Email: valdofilho1606@gmail.com
Telefone: 3239 - 1447
5. iNocENcio rENaTo GaSPariM
função: Gestor Máximo do Órgão
cargo: Secretário de Estado
cPf: 299.632.579-68
Email: seasterpa@yahoo.com.br
Telefone: (91) 3239 - 1414
art. 2 - revogar a PorTaria Nº 156/2019, publicada no doE 33.817 de 
06/03/2019.
art. 3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
resoLUÇÃo Nº. 009 /2021/coNseaNs/Pa, 
de 12 de aGosto de 2021.
dispõe sobre a alteração de data da posse do conselho Estadual de Se-
gurança alimentar e Nutricional Sustentável – coNSEaNS/Pa - Biênio 
2021/2023. a Presidente do conselho Estadual de Segurança alimentar e 
Nutricional Sustentável – coNSEaNS/Pa, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, conforme dispõe o decreto nº 929, de 24 de abril de 2008 
e alterações constantes no decreto nº 1.286 de 15 de maio de 2015; 
coNSidEraNdo as contingências dos trâmites burocráticos da nomeação 
dos conselheiros do coNSEaNS/Pa - Biênio 2021-20234, que inviabilizou a 
posse marcada para o dia 16.08.2021; coNSidEraNdo que a atual gestão 
colegiada do coNSEaNS/Pa – Biênio 2018/2021 encerra seu mandato em 
14 de agosto de 2021; rESolVE: 1. a data da posse dos conselheiros do 
CONSEANS/PA – Biênio 2021/2023 será definida e publicada após assina-
tura da nomeação pelo chefe do Poder Executivo Estadual. 2. a comissão 
Eleitoral do coNSEaNS/Pa – Biênio 2021/2023, encerrará suas atividades 
após a posse dos conselheiros do coNSEaNS/Pa – Biênio 2021/2023.
Belém (Pa), 12 de agosto de 2021.
rosa Maria da Silva Barbosa Presidente do coNSEaNS/Pa
resoLUÇÃo ceas/Pa N° 11, de 05 de aGosto de 2021.
Dispõe sobre aprovação do Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assis-
tência Social para o exercício do ano de 2021 Pactuado pela
comissão intergestores Bipartite da assistência Social do Estado do Pará- 
ciB/Pa.
o conselho Estadual de assistência Social – cEaS, órgão superior de de-
liberação, orientação e normatização da Politica Estadual de assistência 
social, vinculado á Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda – SEaSTEr, de acordo com a lei Estadual n° 5.940 e de 
seu regimento interno em seus artigos 28, 29, 30,31 e 32.
considerando o decreto nº 921 de 11 de dezembro de 2013, que disciplina 
a transferência de recursos financeiros a serem repassados do Fundo Esta-
dual de assistência Social – fEaS/Pa aos fundos Municipais de assistência 
Social;
considerando as disposições da PorTaria Nº 1204/2020, publicada no 
DOEPA nº 34.437 de 16/12/2020, Regulamenta o Cofinanciamento Esta-
dual do Sistema Único de assistência Social – SUaS, a transferência de 
recursos na modalidade fundo a fundo, a prestação de contas dos recursos
transferidos e dá outras providências;
considerando a pactuação na ciB que alterou a data limite para apresenta-
ção da prestação de contas de 30/04/2021 para o dia 31/07/2021;
considerando reunião ordinária da ciB realizada de forma virtual no dia 
04/08/2021, que aprovou na comissão intergestores Bipartite da assis-
tência Social do Estado do Pará- CIB/PA, que trata do Cofinanciamento do 
fundo Estadual de assistência Social para o exercício do ano de 2021, no 
valor pactuado de r$2.499.546,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa 
e nove);
rESolVE:
Art.1° Aprovar os percentuais de cofinaciamento: 60% destinado para a 
Proteção Especial; 40% destinado a Proteção Básica (dos 40% destinados 
a Proteção Básica, os municípios devem destinar parte para pagamento 
de diárias dos delegados e delegadas às conferências regionais e para a 
conferência Estadual), os recursos poderão ser utilizados em custeio ou 
envestimento;
art.2º 109 municípios estão aptos a receber as seis primeiras parcelas do 
Cofinanciamento Estadual, referentes aos meses de janeiro a junho de 
2021, conforme Planilha de Cofinanciamento 2021;
art.3º os 35 municípios não aptos, têm até o dia 30/08/21 para regularizar 
suas prestações de contas junto a SEaSTEr, para estarem aptos a receber 
as seis últimas parcelas do Cofinanciamento Estadual, referentes aos me-
ses de julho a dezembro de 2021;
conselho Estadual de assistência Social do Pará
art.4º aprovar o repasse de recursos as 23 municípios destinados aos crE-
AS regionalizados, conforme Planilha de Cofinanciamento 2021;
Cofinanciamento 2021
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Nº PorTE

ProTEÇÃo Social BáSica (40%) ProTEÇÃo Social ESPEcial (60%)
Total Geral PSB 

+PSE  r$

 

Valor Mensal (r$) Valor Total  de 6 Parce-
las  (r$)

Nº Municípios 
por porte Valor Total (r$) Valor Mensal (r$) Valor Total de 6 Parcelas 

(r$)
Nº Municípios 

por porte Valor Total (r$)  

1 PEQ i r$ 1.302,00 r$ 7.812,00 32 r$ 249.984,00 r$ 1.954,00 r$ 11.724,00 32 r$ 375.168,00 r$ 604.640,18  

2 PEQ ii r$ 1.459,00 r$ 8.754,00 45 r$ 393.930,00 r$ 2.189,00 r$ 13.134,00 45 r$ 591.030,00 r$ 1.008.316,86  

3 MÉdio r$ 1.759,00 r$ 10.554,00 22 r$ 232.188,00 r$ 2.639,00 r$ 15.834,00 22 r$ 348.348,00 r$ 631.135,37  

4 GraNdE r$ 2.026,00 r$ 12.156,00 9 r$ 109.404,00 r$ 3.039,00 r$ 18.234,00 9 r$ 164.106,00 r$ 225.459,05  

5 METrÓPolE r$ 2.359,00 r$ 14.154,00 1 r$ 14.154,00 r$ 3.539,00 r$ 21.234,00 1 r$ 21.234,00 r$ 29.994,55  

ToTal r$ 999.660,00 ToTal r$ 1.499.886,00 r$ 2.499.546,00  

Protocolo: 692705

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 600 de 16 de aGosto de 2021
dESiGNar o servidor BrUNo roBErTo doS SaNToS JacoB, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula nº. 80845168/1, para respon-
der pela gerencia do GZET, na ausência da titular TaTiaNE criSTiNa PiNHEiro dE oliVEira, matrícula nº. 5948714/1, ocupante do cargo de aSSESSor 
ii, que estará em gozo de férias, no período de 01/09/2021à 30/09/2021, com ônus para administração.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 692729

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
a fundação de atendimento Socieducativo do Pará – faSEPa, rETifica na Port. 285/2021, Publicação 677211-doE, Processo 727107, o MÊS que ocorreu 
a viagem, onde se lê de 25 a 27/07/2021, leia-se de 25 a 27/06/2021, conforme Memorando 321/2021-ciaM/MrB.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 692642

.

.

coNtrato
.

contrato administrativo Nº 20/2021-FasePa; Pregão eletrônico 01/2020-arP 06/2020-SEPlad; Parecer Jurídico N°202/2021-ProJUr; forUM: 
BElÉM/Pa.
objeto: fornecimento de material de expediente, conforme necessidade desta faSEPa, pelo período de 12 meses.
assinatura: 10 de agosto de 2021; Vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022; dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 68201, fonte: 0101000000,Progra-
ma de Trabalho: 0812212978338/0824315058392/0824315058393/ 0824315058394/0824315058864,Elemento de despesa: 339030, ação detalhada: 
183297 / 185414 / 183322 / 231437 / 186707
Valor: r$ 89.716,20 (oitenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e vinte centavos).
Partes: faSEPa e JoSÉ GilBErTo fariaS SiQUEira - MM coMÉrcio aTacadiSTa dE arTiGoS dE PaPElaria E SErViÇoS lTda, estabelecida na rodo-
via Br 316 rua do fio nº22 - altos, Bairro Guanabara - ananindeua - Pa cEP: 9966-000, cNPJ/Mf sob o nº 31.920.842/0001-95
ordenador responsável: lUiZ cElSo da SilVa/Presidente faSEPa

Protocolo: 692563

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 579 de 05 de aGosto de 2021 - rESolVE: conceder, 05 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, servidora PriScila SilVa 
doS aNJoS, matrícula nº. 55586345/1, cargo MoNiTor, período 26.10.2020 a 30.10.2020.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 692572

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 201/2021 – BeLÉM, 11 de aGosto de 2021, publicado no doE 34.668, de 12/08/2021.
“oNde se LÊ: diária: 1,5 (uma e meia)”.
“Leia –se: diária: 2,5 (duas e meia)”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 692780
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.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N º 05/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da SEcrETária dE ESTado dE dESENVolViMEN-
To EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia- SEdEME, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 14.772.025/0001-19 e a empresa iMPrENSa oficial do 
ESTado do Pará - ioE, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.835.476/0001-01, sito a Trav. do chaco, Nº 2271, bairro do Marco, 
Belém/Pa, cEP: 66093-410.
do oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ço de Certificação Digital-Aquisição.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE lici-
TaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art.24, ii, da lei no 
8.666/93 considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 400,00 (quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional programática: 24101.22.126.1508.8238
Projeto atividade: Gestão de Tecnologia da informação e comunicação.
Natureza de despesa: 339140 - Serv. de Tecno. da infor. e comum – Pes-
soa Jurídica
fonte: 0101
ordENador rESPoNSáVEl: aNadElia diViNa SaNToS - Secretária ad-
junta de Gestão administrativa.
foro: Belém-Estado do Pará.
Belém, 16 de agosto de 2021.
anadelia divina Santos
Secretária adjunta de Gestão administrativa.
SEdEME

Protocolo: 692945

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, Sra. anadelia divina San-
tos, resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 05/2021, para 
contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Certifica-
ção digital (aquisição), durante o período de 12 meses, no Valor r$ 400,00 
(quatrocentos reais)
Belém, 16 de agosto de 2021.
anadelia divina Santos
Secretária adjunta de Gestão administrativa.
SEdEME

Protocolo: 692951

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 598/2021, de 13 de aGosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o decreto n° 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do tesouro Estadual, do poder Executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o dever da administração Pública de promover a gestão 
dos documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramita-
ção de documentos na administração Pública Estadual, visando a economi-
cidade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da Informação.
coNSidEraNdo o interesse em utilizar as ferramentas de Tecnologia da 
informação e comunicação como estratégia para desburocratizar a admi-
nistração Pública e torná-la mais célere, buscando ganhos de produtivida-
de, redução de despesas e otimização de resultados;
coNSidEraNdo, os autos do Processo nº 2021/880788, de 12/08/2021-di-
rad e ainda o Memorando nº 021/2021-dirad, de 12/08/2021;
rESolVE:
i – rEVoGar, a contar de 03/05/2021, a PorTaria Nº 026/2021, de 
02/02/2021, publicada no doE nº 34.485, de 08/02/2021, referente à 
constituição e nomeação para implantação do Processo administrativo Ele-
trônico - PaE;
ii - coNSTiTUir no âmbito da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas - SEdoP a comissão para implementação do Pro-
cesso administrativo Eletrônico – PaE, com as seguintes atribuições:
i - a comissão deverá realizar a revisão do organograma da Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP, na platafor-
ma do Governo digital;

II - Definir os usuários e nível de acesso;
III - definir escopo do plano piloto;
IV - Definir o treinamento de usuários multiplicadores;
V - implantar o piloto, ajustar a utilização conforme resultados do piloto;
Vi - avaliar a implantação e implementar para os demais setores.
Vii – receber sugestões, reclamações ou queixas de qualquer servidor usu-
ário do Sistema PaE sobre sua utilização e funcionamento;
Viii – analisar as determinações e orientações emanadas do órgão geren-
ciador do PaE, transmitindo-as aos demais servidores do órgão programas 
de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre ele emitir parecer;
iX – realizar reuniões e treinamentos sempre que demandados os neces-
sários ao conhecimento de novas orientações ou funcionalidades do Sis-
tema;
X - Exercer a orientação, coordenação e supervisão das atividades de im-
plementação do PaE.
iii - Nomear a comissão para implementação do Processo administrativo 
Eletrônico para, sob a presidência do primeiro, realizar a implementação do 
(PaE) com os seguintes servidores:
1 - aNdErSoN MoraES MarTiNS, Matricula: 55589913/1 – Gestor do PaE
2 - JaQUEliNE oZaNa SoUZa dE MESQUiTa, Matricula: 57176408/1 – 
cogestor do PaE
3 – roSSaNE do Socorro MENdES dE SoUSa PiNTo, Matrícula: 
57196033/1 – Membro
4 – raiMUNdo GUilHErME dE MoUra coElHo, Matricula: 6653/1 – 
Membro
5 – aNilToN Marcio dE SoUZa SaNToS, Matrícula: 57201188/1 - Mem-
bro
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 03/05/2021;
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 692801

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº 81/2020– tP Nº 09/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001 90
construtora Miranda Sobrinho lTda EPP – cNPJ 04.205.167/0001-40
objeto: obra e Serviços de reformas de Praças, no Município de Belém
-Praça do canal antônio Baena-lote 03
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro.
Valor aditado: r$ 41.631,30
dotação orçamentária: 07101 15.451.1508-7556 449051 0101/0301
data da assinatura: 16/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 692728
14º tac Nº 43/2013 – cP Nº 08/2013
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
laje construções lTda – cNPJ 07.887.094/0001-01
objeto: construção de 340 Unidades Habitacionais em Belém, no Trecho 
compreendido entre o Terminal rodoviário da UfPa e a entrada do Hospital 
Betina ferro, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, IV da Lei nº 
8.666/93.
Vigência: 19/08/2021 a 22/12/2021
data da assinatura: 16/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 692697
2º tac Nº 26/2019 – cP Nº 02/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-
J. a construção civil Eireli – cNPJ 22.328.699/0001-56
objeto: Execução de Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
Vias Urbanas na região de integração do Guamá, neste Estado.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 
8.666/93
Valor do reequilíbrio: r$ 2.377.728,51
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489-7645 449051 0101/0301
data da assinatura: 16/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 692720
1º tac nº 31/2020 – cP nº 05/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Engefort construtora e empreendimentos lTda – cNPJ 10.563.802/0001-
63
objeto: Execução dos Serviços remanescentes relativos ao Projeto do Sa-
neamento integrado da Bacia do Tucunduba, 2º etapa do 3º trecho, no 
município de Belém/Pa.
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Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro cfe. Art. 
65, § 1º da lei Nº 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 8.960.907,44
Valor da Supressão: r$ 478.196,03
Valor aditado: r$ 8.482.711,41
data da assinatura: 05/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
oBSErVaÇÃo: rEPUBlicado Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÃo No doE 
Nº 34.661 dE 06 dE aGoSTo dE 2021, ProTocolo Nº 688732.

Protocolo: 692920

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio 15/2020
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de ananindeua – cNPJ 05.058.441/0001-68
Objeto do Convênio: Execução de serviços de drenagem superficial e pro-
funda, pavimentação asfáltica e sinalização viária nas ruas das rosas, tv. 
Jasmim, rua dos cravos, al. Bom jesus, rua dos lírios e rua das orquídeas 
– distrito industrial
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 14/08/2021 a 14/08/2022
data da assinatura: 13/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 693154

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 581/2021, de 09 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2020/859963, de 06/08/2021 
– cPaT/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Thiago Wulfert de oliveira, Matrícula nº 57193152/3; cargo/fun-
ção: assessor i.
NoME: leila Márcia Souza do amaral, Matrícula nº 54191272/2; cargo/
função: coordenador em exercício.
oBJETiVo: realizar a entrega dos documentos e colher a assinatura do 
responsável pelo recebimento da doação de acordo que rege o Manual de 
Gestão do Patrimônio Mobiliário do Estado.
NoME: Marco antônio alves Benevides, Matrícula nº 5939589/1; cargo/
função: Motorista.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº. 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo modelo Micro-ônibus, até o município de 
Nova ipixuna/Pa.
dESTiNo: Nova ipixuna/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 10 a 12/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 692616
Portaria Nº. 593/2021, de 12 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/827357, de 29/07/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 16/08/2021 a 18/08/2021, o deslocamen-
to da servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, matrícula nº 
51855667/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – ar-
quiteto, autorizado a viajar ao Município de almeirim/Pa, anteriormente 
concedida para o período de 11/08/2021 a 13/08/2021, através da Por-
Taria Nº 564/2021, de 02/08/2021, publicada no doE nº 34.657, de 
03/08/2021, em virtude de alteração na programação de viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 692656

Portaria Nº. 597/2021 de 13 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/854992, de 05/08/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Wesley fernandes Sarmento, Matrícula nº 5956733/1; cargo/fun-
ção: coordenador de Núcleo regional.
OBJETIVO: Realizar fiscalização do Convênio 02/2019 referente à Constru-
ção de 03 pontes de concreto no Município de Pacajá/Pa.
dESTiNo: Pacajá/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PEriodo: 16 a 18/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 692662
Portaria Nº. 599/2021 de 16 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/887279, de 13/08/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: oberlandes Júnior da Silva costa, Matrícula nº 5946508/1; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Proceder à fiscalização na Obra de Urbanização com canteiro 
central, ciclovia, estacionamento, calçadas, piso tátil, rampa PNE, sina-
lização de trânsito e recapeamento de cBUQ, situado em trecho da Pa-
252 e Pa-256 (cT 84/2020), e na obra de revitalização do Mercado (cT 
006/2021), no município de concórdia do Pará/Pa.
dESTiNo: concórdia do Pará/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 17/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 692803

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 582/2021, de 09 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/863364, de 09/08/2021, e 
Memorando nº 19/2021 de 09/08/2021 - cccT/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 06/09/2021 a 05/10/2021, 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares ao servidor filiPE MarQUES, matrícula nº 
5911221/2, ocupante do cargo de coordenador, referente ao Período aqui-
sitivo 26/06/2020 a 25/06/2021.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 692623
Portaria Nº. 589/2021, de 10 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019, 
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/862554, de 09/08/2021, e 
Memorando nº 18/2021 de 09/08/2021 - cccT/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 16/08/2021 a 14/09/2021, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora lEcY adila GoMES dE carValHo 
doS SaNToS, matrícula nº 57204547/1, ocupante do cargo de coordena-
dor, referente ao Período aquisitivo 15/09/2019 a 14/09/2020.
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ii - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora aci-
ma, a contar de 21/08/2021, restando um saldo de 25 (vinte e cinco) dias 
para ser gozado em outro momento oportuno.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 692608

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- toMada de PreÇos tP 
021/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria, ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo da oBra dE PaViMENTaÇÃo EM BloKrET, no Município 
de DOM ELISEU, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas 
e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - 0PÇÃo NorTE ENGENHaria EirEli – cNPJ: 27.481.006/0001-84 - 
HaBiliTada;
2 - lEST SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli – cNPJ: 83.760.785/0001-
28- HaBiliTada;
3 - M PlaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli EPP – cNPJ; 19.578.735/0001-
25- HaBiliTada
4 - ENGEMarc ENGENHaria lTda – cNPJ: 22.398.699/0001-22 – HaBi-
liTada;
5 - ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda – cNPJ: 
08.928.777/0001-22 – HaBiliTada;
6 - aSa coNSTrUÇÕES lTda – cNPJ: 16.683.141/0001-96, HaBiliTada;
7 - Jac ENGENHaria – cNPJ: 40.672.565/0001-30, HaBiliTada;
8 - STYlUS coNSTrUÇÃo cÍVil E SErViÇoS EirEli – cNPJ: 
07.342.268/0001-50 HaBiliTada;
9 - fENiX loGÍSTica coMÉrcio E locaÇÃo dE MaQUiNaS EirEli – 
cNPJ: 09.368.158/0001-93, HaBiliTada.
EMPrESaS iNaBiliTadaS:
1 - dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda – cNPJ: 
07.709.325/0001-97– iNaBiliTada;
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 692634
aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na toMada 
de PreÇos Nº 024/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para coNSTrUÇÃo do aBaTEdoUro dE fraNGo, no Município de Bar-
carENa, neste Estado
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 de Julgamento da fase de HaBiliTaÇÃo relativo a ToMada dE 
PrEÇoS nº 024/2021, iNaBiliTaNdo aS EMPrESaS: fENiX loGÍSTica 
coMErcio E locaÇÃo dE MáQUiNaS EirEli – cNPJ: 09.368.158/0001-
93; focUS ENGENHaria EirEli EPP – cNPJ: 20.510.556/0001-35; NaPa 
coNSTrUÇÕES dE EdifÍcioS – cNPJ: 29.828.648/0001-32. Que antes 
estavam habilitadas no certame. No mesmo a cPl no uso de suas atribui-
ções convoca as empresas HaBiliTadaS abaixo, para abertura das pro-
postas de preços, a acontecer no dia 18 de agosto de 2021 as 14:00hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - drEcoN coNSTrUTora EirEli – cNPJ:18.665.556/0001-622 - Ha-
BiliTada;
2 - aTalaNTa ENGENHaria lTda – cNPJ: 83.346.627/0001-26– HaBili-
Tada;
3 - fErrEira & PaNToJa coNSTrUTora E coNSTrUÇÃo lTda – EPP – 
cNPJ:14.699.252/0001-65 – HaBiliTada;
4 - MocaTorrES coNSTrUÇÕES E TErraPlaNaGEM EirEli – 
cNPJ:10.312.341/0001-56 – HaBiliTada;
5 - ENGEMarc ENGENHaria lTda – cNPJ: 22.398.699/0001-22 – HaBi-
liTada;
6 - cENTro SUl ENGENHaria lTda – cNPJ: 04.368.423/0001-10 – Ha-
BiliTada;
7 - a3 ENGENHaria lTda EPP – cNPJ: 04.656.777/0001-60– HaBiliTa-
da;
8 - STYlUS coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS EirEli – cNPJ: 
07.342.268/0001-50 – HaBiliTada;
9 - ad EMPrENdiMENToS, ProJEToS E coNSTrUÇÃo lTda – cNPJ: 
34.681.462/0001-99– HaBiliTada;
10 - TaVarES ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo ENGYPaV EirEli – cNPJ: 
37.653.574/0001-79– HaBiliTada;
11 - ProVidENcia – ENGENHaria & SErViÇoS – cNPJ: 04.984.582/0001-
49– HaBiliTada;

12 - dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda – cNPJ: 
07.709.325/0001-97– HaBiliTada;
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos perante a comissão, através 
do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br
Belém-Pa, 16 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 692931

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 48/2021
objeto: Prestação de serviços de assistência odontológica, compreendendo 
todos os procedimentos realizados em consultório, relativos à consulta, 
emergência, cirurgia, dentística, endodontia, periodontia, prevenção em 
saúde bucal e radiologia aos usuários da coSaNPa, ativos e inativos, re-
gularmente inscritos.
Valor Global: 300.456,00 (trezentos mil e quatrocentos e cinqüenta e seis 
reais).
Vigência: 06 (seis) meses.
data da assinatura: 13/08/2021.
contratada: UNiodoNTo BElEM – cooPEraTiVa dE aSSiSTÊNcia a SaÚ-
dE odoNTolÓGica, cNPJ: 15.308.521/0001-88.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 693126

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 12/2021.
Objeto: Em face de acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam 
ajustadas as Planilhas do contrato e decrescido o valor de r$490.988,16 
(quatrocentos e noventa mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis 
centavos), passando o valor global de r$12.456.211,59 (doze milhões, 
quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e onze reais e cinquenta e 
nove centavos), para r$11.965.223,43 (onze milhões, novecentos e ses-
senta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), 
representando uma redução de 3,9417% em relação ao valor inicial do 
contrato.
data da assinatura: 13.08.2021.
contratada: consan Engenharia lTda, cNPJ: 34.609.503/0001-80.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 692984
1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 39/2021.
objeto: alteração da dotação orçamentária ao contrato em epígrafe.
data da assinatura: 13.08.2021.
contratada: Ktree Penso Tecnologia da informação lTda, cNPJ: 
11.319.574/0001-43.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 692992

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 05/2021
objeto: Execução de ações de regularização fundiária urbana de interesse 
social no Núcleo Urbano informal consolidado almir Gabriel, localizado no 
Município de Marituba, Estado do Pará.
Vigência: 17.08.2021 a 16.08.2022
data da assinatura: 13.08.2021
Pela coHaB/Pa:
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
Érico Brandão Pimenta
diretor administrativo e financeiro
Pelo Município de Marituba
Patrícia ronielly ramos alencar Mendes
Prefeita Municipal de Marituba
data da assinatura: 13.08.2021

Protocolo: 692612
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.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

errata 
a comissão de seleção do EdiTal dE ProcESSo SElETiVo SiMPlificado 
Nº 001/2021, publicada no d.o.E. nº 34661 de 06/08/2021 (protocolo nº 
688833), coMUNica alTEraÇÃo No aNEXo i: 
com relação a planilha constante do aNEXo i. croNoGraMa
onde se lê:
aNEXo i
ETaPa aTiVidadE local PErÍodo

1 inscrição online www.sectet.pa.gov.br a partir das 12 horas do dia 09 de agosto até às 
23:59:59h do dia 11 de agosto de 2021

2 resultado Preliminar www.sectet.pa.gov.br 16 de agosto de 2021
3 interposição de recursos www.sectet.pa.gov.br 17 de agosto de 2021

4 resultado da análise dos 
recursos www.sectet.pa.gov.br 20 de agosto de 2021

5 Resultado final www.sectet.pa.gov.br 23 de agosto de 2021

6 convocação de candidatos 
aprovados www.sectet.pa.gov.br 24 de agosto de 2021

7 assinatura de contratos conforme demanda da SEcTET a partir de 24 de agosto de 2021, na Secretaria 
da SEcTET

Leia-se:
aNEXo i
ETaPa aTiVidadE local PErÍodo

1 inscrição online www.sectet.pa.gov.br a partir das 12 horas do dia 09 de agosto até às 
23:59:59h do dia 11 de agosto de 2021

2 resultado Preliminar www.sectet.pa.gov.br 18 de agosto de 2021
3 interposição de recursos www.sectet.pa.gov.br 19 de agosto de 2021
4 resultado da análise dos recursos www.sectet.pa.gov.br 25 de agosto de 2021
5 Resultado final www.sectet.pa.gov.br 27 de agosto de 2021

6 convocação de candidatos 
aprovados www.sectet.pa.gov.br 30 de agosto de 2021

Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Educação   Superior  Profis-
sional e Tecnológica, em 16/08/2021

Protocolo: 693211

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 367 de 16 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 o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda Processo administrativo Eletrônico (PaE) 2021/825529 e 
laudo Médico nº 78414 de 16.08.2021;
rESolVE:
coNcEdEr licença-saúde ao servidor Marcia lUaNa MorEira dE SoU-
Za, identidade funcional nº 54194538/2, ocupante do cargo, TÉcNico EM
GESTÃo PÚBlica lotado nesta Secretaria, 15 (quinze) dias de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 28/07/2021 a 11/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 16 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 692699

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 368 de 16 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.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Marcia do Socorro MENdES dE oliVEira, 
identidade funcional nº 5155010/1, ocupante de agente de Portaria, lo-
tada na diretoria de administração e finanças - daf, para responder pelo 
cargo de Secretário de Gabinete, GEP-daS-011.2, no período de 11/08 a 
09/09/2021, com todas as vantagens inerentes ao cargo durante o im-
pedimento do titular Marcio JoSÉ BEZErra ViaNa, identidade funcio-
nal nº 57211500/2, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, GEP-
daS-011.2, lotado na diretoria de administração e finanças - daf, que se 
encontra respondendo pelo cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, no período 
acima citado, conforme PorTaria Nº 363 de 13 de agosto de 2021, publi-
cada no doE nº 34.671 do dia 16/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 16 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 692588

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 20
EXErcÍcio: 2021
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa para fornecimento de 
canecas de cerâmicas personalizadas.
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:

ProG. dE TraBalHo dESPESa foNTE Pl. iNTErNo
48101.19.122.1297.8338 339030 0101 412.000.8338-c

coNTraTado: ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda. (cNPJ: 
28.274.979/0001-05).
ENdErEÇo: rua dona ana Neri, 1124, sala 04. cambuci/SP
ordENador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 692834

diÁria
.

Portaria Nº 366 de 16 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 2021/882762.
r E S o l V E:
i – aUToriZar a servidora Maria lÚcia laNGBEcK oHaNa, identidade 
funcional nº 5251907/1, ocupante do cargo de chefe de Gabinete, lotada 
no Gabinete do Secretário, a viajar aos municípios de Marabá-Pa e Bom 
Jesus do Tocantins-PA, no período de 22/08 a 24/08/2021, a fim de reali-
zar visita técnica para dialogar sobre os cursos superiores para 21 aldeias 
indígenas da região do carajás.
ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 16 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 692570
Portaria Nº 369 de 16 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 2021/871236.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores carloS aUGUSTo SoUZa da coSTa, identi-
dade funcional nº 5947280/2, ocupante do cargo de coordenador, a via-
jarem aos municípios de cametá, Mocajuba e Baião, no período de 22 a 
27/08/2021, que tem por finalidade o delineamento de ações para a DCT, 
dos Projetos aMi – assessor Municipal de inovação desenvolve Pará e nas 
áreas de políticas de internet pública, ação prevista no PPa para 2021, e 
o servidor EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade funcional nº 
57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimen-
to, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, que realizará 
a fiscalização do Termo de Colaboração 002/2019, referente ao repasse 
de recurso da SEcTET para a empresa Júnior de Pesca (aSSEP Jr.), que 
tem como objeto a realização de trabalhos na comunidade do laranjal em 
Cametá, e nos dias 23 e 24 de agosto será realizado um curso e oficinas 
que estava previsto no plano de trabalho, 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 dcT aos referidos municípios.
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 16 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 693112

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

errata
.

errata
onde se lê: “Primeiro Termo aditivo”, Leia-se: “Segundo Termo aditivo”
No Diário Oficial nº34.445, pág. 68, de 28/12/2020.
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registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 16 de agosto de 2021.
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
diretor-Presidente/faPESPa

Protocolo: 692821

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 155/2021 – GaBiNete, de 12 de agosto de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no art. 7º, Viii, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de 
julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 150/2021-Gabinete, de 04/08/2021, pu-
blicada no doE n.º 34.664, de 10 dE aGoSTo dE 2021, que concedeu 
licença prêmio ao servidor JoSÉ GoNÇalVES doS SaNToS PaES.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 12 de agosto de 2021.
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
diretor-Presidente

Protocolo: 692549

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 028/2021 - ModalidadE dE liciTa-
ÇÃo : Pregão Eletrônico nº 016/2020 - ParTES: ProdEPa E aNdrÉ liMa 
dE SoUZa EirEli - ToTalTEc – oBJETo: Prestação de serviços de lan-
çamento de redes de fibra óptica para ampliação da Rede Estadual de 
Telecomunicação de dados, com fornecimento de materiais e acessórios, 
para projeto Wi-fi nas escolas - daTa da aSSiNaTUra: 27/07/2021 - Vi-
GÊNcia: 27/07/2021 a 26/07/2022 - Valor (r$): 1.348.100,00 - doTa-
ÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040 - foNTE dE rEcUr-
So: 0301 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - ENd. do coNTraTado: Manaus, Estado do amazonas, sito à av. 
ayrão, nº 1230 – Praça 14 de janeiro, cEP: 69.020-011.

Protocolo: 692199
eXtrato de coNtrato. Nº : 029/2021 - ModalidadE dE liciTa-
ÇÃo : Pregão Eletrônico nº 016/2020 - ParTES: ProdEPa E aNdrÉ liMa 
dE SoUZa EirEli - ToTalTEc – oBJETo: Prestação de serviços de lança-
mento de redes de fibra óptica para ampliação da Rede Estadual de Tele-
comunicação de dados, com fornecimento de materiais e acessórios, para 
projeto clientes de Varejo ProdEPa - daTa da aSSiNaTUra: 27/07/2021 
- ViGÊNcia: 27/07/2021 a 26/07/2022 - Valor (r$): 1.010.400,00 - do-
TaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040 - foNTE dE rEcUr-
So: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - ENd. do coNTraTado: Manaus, Estado do amazonas, av. ayrão, 
nº 1230 – Praça 14 de janeiro, cEP: 69.020-011.

Protocolo: 692202

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021
ProcESSo PaE Nº 2021/678.864
oBJETo: aquisição de Scanners de Mesa para digitalização de documen-
tos.
daTa da aBErTUra: 24 de agosto de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: cacilda Gomes
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.
gov.br).

Protocolo: 692916

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 013/2021
Processo PaE nº 2021/659.069
objeto: Prestação de serviço especializado de transporte e movimentação 
de carga.
Valor: r$ 972,00
com fulcro no art. 29, ii, da lei nº 13.303/2016

data: 12/08/2021
orçamento: 23.722.1508.7669 - 33.90.39 – fonte: 0261
contratada: fácil aGENdaMENTo dE carGaS E TraNSPorTE lTda. - ME
cNPJ: 13.950.361/0001-40
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
Presidente da ProdEPa

Protocolo: 692890

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 355, de 11 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico em Telecomunicações, ma-
trícula 73425, 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 359, de 13 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista de Suporte, matrícu-
la 73408, 16/08/2021 a 18/08/2021, à Belém-Pa/Bragança/capanema/
Belém-Pa, para ativação do cliente dEfENSoria, na rede de fibra óptica 
Estatual; e Migração do cliente TrE de PoP para acesso; Em Bragança 
e capanema. regiáo rio caeté. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 692552

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo ao coNtrato N.º 015/2017 – seeL
ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 2019/263366
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da 
vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses de execução do objeto e 
reajuste no valor global.
aSSiNaTUra: 13/08/2021 ViGÊNcia: 14/08/2021 à 14/08/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
08101.27.126.1508.8238c fonte de recursos: 0101002877 Elemento de 
despesa: 339140 Pi: 4120008238c ação: 187284
Valor: r$ 136.322,76 (cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e dois 
reais e setenta e seis centavos)
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E co-
MUNicaÇÃo do ESTado do Pará-ProdEPa, inscrita no cNPJ/Mf Nº 
05.059.613/0001-18
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 692931

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 285/2021-seeL, de 12 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 05 e ½ diárias ao aNdrE lUiZ corPES da SilVa, matrícu-
la nº 57202046/1, participar da realização dos Jogos da copa do Brasil 
de futsal 2021, no município de Santarém – Pa, no período de 30/07 a 
04/08/2021. ordenador: ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 692967

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 284/2021-seeL, 12 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 20 de agosto de 2021 o gozo de férias por ne-
cessidade de serviço, do servidor GilMar aMaral cHaVES, matrícula nº 
5295696/1, referente ao exercício 2020/2021, a ser marcado em período 
oportuno. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 692768
Portaria Nº 283/2021-seeL, 12 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 03 de agosto de 2021 o gozo de férias por ne-
cessidade de serviço, do servidor JESUS NaZarENo doS SaNToS crUZ, 
matrícula nº 5901961/1, referente ao exercício 2019/2020, a ser marcado 
em período oportuno. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 692763
Portaria Nº 282/2021-seeL, 12 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 05 de agosto de 2021 o gozo de férias por 
necessidade de serviço, da servidora BiaNca rodriGUES doS SaNToS, 
matrícula nº 5933585/3, referente ao exercício 2020/2021, a ser marcado 
em período oportuno. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 692757
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t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 286/2021 - seeL, de 16 de aGosto de 2021.
TorNar SEM EfEiTo a portaria de nº 235/2021 – SEEl, publicada no doE 
nº 34.643 de 19/07/2021, que concedeu 02 e ½ diárias ao servidor ViTor 
aUGUSTo da SilVa BorGES, matrícula nº 5945747/1, para o desloca-
mento ao município de Santarém - Pa, no período de 19 a 21 de Julho de 
2021.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 692972

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº001/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº15.488.858/0001-14, e a EMPrESa dE TEcNoloGia da iN-
forMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa , empresa 
pública, com personalidade jurídica própria de direito privado, inscrita no 
cNPJ sob o n°05.059.613/0001-18.
do oBJETo:contratação de empresa especializada em prestação de ser-
viços de Tecnologia da informação e comunicação – Tic (manutenção do 
acesso à internet de 60Mbps através do NAVEGAPARÁ (fibra óptica), hos-
pedagem de website, manutenção de website/portal, iP Válido através de 
NaT, Business intelligence Web e licença de uso de Sistemas Globais (Sia-
fEM e SiMaS).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo:
a Presente contratação fundamenta-se no art. artigo 24, inciso Viii, da lei 
federal nº8.666/93.
Valor ESTiMado: r$126.771,00 (cento e vinte e seis mil, setecentos e 
setenta e um)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 23.126.1508.8238, 
elemento de despesa: 339140 - fonte:0101002877-recursos do Tesouro
ordENador rESPoNSáVEl: andré orengel dias.
foro: Belém –Estado do Pará.
daTa:13/08/2021

Protocolo: 693148

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Sr. André Orengel Dias, Secretário de Estado de Turismo, resolve ratificar 
o Termo de dispensa de licitação Nº 001/2021 para celebração de contrato 
com a empresa pública do Estado ProdEPa, para prestação de serviços de 
Tecnologia da informação e comunicação – Tic
(manutenção do acesso à internet de 60Mbps através do NaVEGaPará 
(fibra óptica), hospedagem de website, manutenção de website/portal, IP 
Válido através de NaT, Business intelligence Web e licença de uso de Siste-
mas Globais (SiafEM e SiMaS) para atender às necessidades da Secretaria 
de Estado de Turismo.
Valor:r$ 126.771,00 ( cento e vinte e seis mil, setecentos e setenta e um )
Belém (Pa), 13 de agosto 2021
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 693159

.

.

diÁria
.

Portaria 351/GePs/setUr de 16 de aGosto de 2021, coNSi-
dEraNdo os termos do processo 2021/883542; rESolVE: conceder 5 e 
½ (cinco e meia) diárias a servidora clÉlia roSElY coSTa coroa, Mat. 
2013584/2, Téc. de Planejamento e Gestão em Turismo. oBJ: organizar e 
conduzir a “Oficina do Programa de Regionalização do Turismo, e realizar 
treinamento para a realização do inventário da oferta Turística – ioT. dES-
TiNo: Santarém e alenquer/Pa. PErÍodo: 23 a 28/08/2021.ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 693056
Portaria 350/GePs/setUr de 16 de aGosto de 2021, coNSi-
dEraNdo os termos do processo 2021/867645; rESolVE: conceder 05 
e ½ (cinco e meia) diárias à servidora caroliNa NaSciMENTo aBdoN, 
mat. 5948412/2, chefe de Gabinete. oBJ: Participar da entrega do título 
de cidadão Belterrense, reunir e realizar visitas técnicas nos municípios de 
Monte alegre e alenquer. dESTiNo: Belterra, Santarém, Monte alegre e 
alenquer/Pa, PErÍodo: 23 a 28/08/2021.ordENador:aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE.

Protocolo: 693016

Portaria 348/GePs/setUr de 16 de aGosto de 2021; coNSi-
dEraNdo os termos do processo 2021/813501; rESolVE: conceder 03 
e ½ (três e meia) diárias ao servidor frEdErico BarrETo BarrEiroS, 
Matrícula Nº 5960380/1,Gerente de Pesca Esportiva. OBJ: a fim de rea-
lizar reunião para análise e revisão do Plano diretor Marabá. dESTiNo: 
BraGaNÇa/Pa. PErÍodo: 30/07 a 02/08/21. registre-se, Publique-se e 
cumpra-se. aNdErSoN oliVEira caValcaNTE. diretor de administração 
e finanças.

Protocolo: 692620
Portaria 349/GePs/setUr de 16 de aGosto de 2021, coNSi-
dEraNdo os termos do processo 2021/883107; rESolVE: conceder 05 
e ½ (cinco e meia) diárias ao servidor adMilSoN alcÂNTara da SilVa, 
matrícula funcional nº 54188981/2, Gerente de Estudos e Pesquisas, oBJ: 
a fim de organizar e conduzir a “Oficina do Programa de Regionalização do 
Turismo, e realizar treinamento para a realização do inventário da oferta 
Turística – ioT, dESTiNo: SaNTarÉM/Pa e alENQUEr/Pa, PErÍodo: 23 a 
28/08/2021. registre-se, Publique-se e cumpra-se. aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 692766

deFeNsoria PÚBLica
.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria 846/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) BiaNor aMaral, matrícula 012250, cargo MoToriS-
Ta, objetivo coNdUZir dEfENSora PUBlica EM GoiaNÉSia fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 06/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692633
Portaria 848/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
a(os) Servidor(es) TElMa fErrEira dE alcaNTara, matrícula 5898365/ 
1, cargo SEcrETario(a) dE NÚclEo do iNTErior, objetivo PrESTar 
aPoio ÀS aÇÕES do BalcÃo dE dirEiToS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BraGaNÇa a 
PEiXE-Boi, período 05/08/2021 a 07/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692670
Portaria 860/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia, diária ao Ser-
vidor PEdro HENriQUE dE SoUZa E SilVa, matrícula 5889006, cargo 
SEcrETário(a) dE NÚclEo METroPoliTaNo, objetivo Para rEaliZar 
diliGÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS JUNTo ÀS 
dEfENSoriaS ViNcUladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de BElEM a MoSQUEiro, período 09/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692747

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 01/2021
coNtrato Nº: 028/2020
ProcESSo N.º 2020/1055376 – dP/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa M.K.r. PESSoa – ME, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 12.202.614/0001-35.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 01/09/2021 a 01/09/2022. E ModificaÇÃo do Valor 
do coNTraTo, inicialmente estabelecido na cláUSUla dÉciMa QUar-
Ta, consoante dispõe a cláUSUla ViGÉSiMa QUarTa: da repactuação 
do contrato nº 028/2020, conforme estabelecido na convenção coletiva 
de Trabalho 2021/2022, modificando o valor unitário mensal por Posto de 
Servente para o:
- Município de redenção para r$ 3.082,37 (três mil e oitenta e dois re-
ais e trinta e sete centavos), sendo 01 posto no valor total anual em r$ 
36.988,44 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta 
e quatro centavos);
Perfazendo um valor total anual de r$ 36.988,44 (trinta e seis mil, nove-
centos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a contar da 
data-base de janeiro de 2021.
daTa aSSiNaTUra: 16/08/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460. Natureza de despesa: 
339037. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008460c. Gp Pará: 266001
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada: MarcElo KlEBEr riBEiro PESSoa. 
cPf/Mf: 191.969.268-13.
ENdErEÇo da EMPrESa: av. 26 de Julho, 960-a, Bairro: Novo Buritizal, 
cEP: 68.904-630, Macapá/aP.
ordENadora: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 693064
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.

.

diÁria
.

Portaria 849/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 MEia diária(s) a(os) Servidor(es) ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 57211726, cargo Mo-
ToriSTa, objetivo TraNSPorTar dEfENSor Para aTENdiMENTo EM iTiNErÂNcia EM NoVa TiMBoTEUa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto 
Estadual nº 734/92, para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 11/08/2021, 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 692680
Portaria 847/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) a(os) Servidor(es) NorMa MiraNda BarBoSa, matrícula 5573858-3, cargo oU-
Vidor(a), clEBEr PaiVa coElHo, matrícula 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar PalESTra MaGNa da Xii coNfErENcia MUNiciPal dE 
aSSiSTENcial do MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa, coNforME oficio 567/2021 - SEMaS/GaB fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a caPaNEMa, período 11/08/2021 a 13/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 692661
Portaria 845/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) a(os) defensor(es) BEaTriZ fErrEira doS rEiS, matrícula 80845729/4, objetivo 
rEaliZar aTENdiMENToS fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, perí-
odo 05/08/2021, 06/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 692630
Portaria 844/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) a(os) Servidor(es) liZio SoriaNo dE MEllo PErEira, matrícula 5632269, car-
go fiNaNcEiro, aNToNio GUSTaVo lEdo alcaNTara, matrícula 57190509, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, lUiS carloS dE alMEida 
rodriGUES, matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, arTUr GUSTaVo alVES GoMES , matrícula 57175411, cargo aSSESSor, objetivo rEaliZar 
ViSToria TÉcNica Na oBra da NoVa SEdE do NÚclEo. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM 
a BraGaNÇa, período 05/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 692618
Portaria 837/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) a(os) defensor(es) rodriGo SoUZa da SilVa, matrícula 5935437, objetivo o 
dEfENSor rodriGo SoUZa dESlocara-SE Para aTENdiMENTo JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE MÃE do rio. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto 
Estadual nº 734/92, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a MÃE do rio, período 09/08/2021 a 11/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 692548
Portaria 838/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) a(os) defensor(es) rodriGo SoUZa da SilVa, matrícula 5935437, objetivo o 
dEfENSor rodriGo SoUZa dESlocara-SE Para aTENdiMENTo JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE ToME-aÇÚ Servidor(es) MaYcoN TErra coSTa, matrí-
cula 1123817, cargo aSSESSor(a) JUrÍdico(a) dE dEfENSoria, objetivo o aSSESSor aUXiliará o dEfENSor rodriGo SoUZa EM aTENdiMENTo 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE ToMÉ-aÇU fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, 
período 16/08/2021 a 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 692554
Portaria Nº 833/2021 – da BeLÉM, 13/08/2021
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
Nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/814834 de 27/07/2021.
rESolVE:
conceder diária(s) ao(s) servidores(s) abaixo relacionado(s), tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa
339014.

NoME fUNcao cPf loTaÇÃo MaTricUla oBJETiVo ProGraMáTica
SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ 

GoMES aUX. dE dEfENSoria 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS 57201786

Participar de 
ação de cida-

dania do
Balcão de 

direitos em 
cumprimento

do PPa.

03.091.1492.8730

JoSÉ coUTiNHo da SilVa TÉcNico dE dEfEN-
Soria 710.552.742-00 coord cÍVEl/faZENda 5897879

MaUro BarBoSa dE liMa aUX. dE dEfENSoria 227.948.592-34 BalcÃo dE dirEiToS 3255158

JoÃo carloS da foNSEca aUX. dE dEfENSoria 219.637.972-72 diSEG 57202183

EdSoN MiraNda rodriGUES aUX. dE dEfENSoria 170.738.712-53 BalcÃo dE dirEiToS 34587301

EdilSoN doS SaNToS SilVa TÉc. dE dEfENSoria 174.698.802-91 BalcÃo dE dirEiToS 5129192
PaUlo afoNSo dE liMa lHaMaS aUX. TEcNico 117.141.822-15 BalcÃo dE dirEiToS 28770

Eric coSTa MarTiNS MoToriSTa dE dEfEN-
Soria 697.185.472-15 NUdEcriM 57207074

aNToNio ricardo TEiXEira 
MoUra PaUla PaPiloScoPiSTa 361.477.532-15 didEM/PolÍcia ciVil 5693527

JorGE lUiZ BarBoSa SoUZa PaPiloScoPiSTa 127.160.652-68 didEM/PolÍcia ciVil 51577366
SidNEY ricardo PErEira dE 

MoraES aSS. adMiNiSTraTiVo 442.561.162-49 didEM/PolÍcia ciVil 57290592

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionados(s):
oriGEM dESTiNo PEÍodo QTdE
BElÉM BarcarENa 30/07 a 31/07/2021 1,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 692545
Portaria 836/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) a(os) defensor(es) aNdrEia MacEdo BarrETo, matrícula 5895996-1, objetivo 
ParTiciPar dE aUdiÊNcia NoS aUToS da aÇÃo N. 0004819-08.2010.814.0015. Servidor(es) ValdEMi SoarES dE oliVEira, matrícula 57213154, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a dEfENSora fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de caSTaNHal 
a ParaGoMiNaS, período 04/08/2021 a 06/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 692546
Portaria 841/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) a(os) Servidor(es) ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 57211726, cargo Mo-
ToriSTa, objetivo TraNSPorTar dEfENSor Para NoVa TiMBoTEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 04/08/2021, 25/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 692567
Portaria 839/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) a(os) Servidor(es) claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo Mo-
ToriSTa, objetivo lEVar ProcESSo. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de MaraBá a iTUPiraNGa, 
período 03/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 692558
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Portaria 840/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 + 1\2, 2 + 1\2, 3 + 
1\2, 2 + 1\2, diária(s) a(os) defensor(es) roGÉrio SiQUEira doS SaN-
ToS, matrícula 55589169-1, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia E ViSiTa a 
fUNai EM SaNTa Maria. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Esta-
dual nº 734/92, para deslocar-se de SÃo GEraldo do araGUaia a SaN-
TaNa do araGUaia, SaNTa Maria daS BarrEiraS, período 05/08/2021 
a 06/08/2021, 10/08/2021 a 12/08/2021, 17/08/2021 a 20/08/2021, 
24/08/2021 a 26/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692562
Portaria 843/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 MEia diária(s) 
a(os) Servidor(es) TElMa fErrEira dE alcaNTara, matrícula 5898365/ 
1, cargo SEcrETario(a) dE NÚclEo do iNTErior, objetivo aUXiliar 
dEfENSor EM iTiNEraNcia EM NoVa TiMBoTEUa fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BraGaNÇa 
a NoVa TiMBoTEUa, período 04/08/2021, 25/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692611
Portaria 842/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) MaYaNa BarroS JorGE Joao, matrícula 5931565, 
objetivo rEaliZar iTiNEraNcia Na coMarca dE NoVa TiMBoTEUa fun-
damento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 04/08/2021, 25/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692602
Portaria 852/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, car-
go MoToriSTa, objetivo lEVar ProcESSoS Para a dEfENSoria PÚBli-
ca fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de MaraBá a JacUNdá, período 06/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692698
Portaria 853/2021 - da,16/08/2021. conceder 6 MEia diária(s) 
a(os) Servidor(es) JoaNES BarroS caldaS, matrícula 572017191, cargo 
TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, objetivo orGaNiZaÇÃo da MU-
daNÇa dE PrÉdio do NÚclEo dE aNaNiNdEUa E dE SEUS flUXoS dE 
aTENdiMENTo E roTiNaS adMiNiSTraTiVaS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a aNa-
NiNdEUa, período 04/08/2021 a 05/08/2021, 09/08/2021 a 12/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692702
Portaria 854/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia diária ao Ser-
vidor NilSoN cElio dE oliVEira MacHado, matrícula 57205652, cargo 
MoToriSTa, objetivo dEVolVEr ProcESo JUdicial fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de caSTa-
NHal a cUrUÇá, período 04/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692703
Portaria 850/2021 - da,16/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) TElMa fErrEira dE alcaNTara, matrícula 5898365/ 
1, cargo SEcrETario(a) dE NÚclEo do iNTErior, objetivo aUXiliar 
dEfENSor EM iTiNEraNcia Na coMarca dE NoVa TiMBoTEUa funda-
mento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de BraGaNÇa a NoVa TiMBoTEUa, período 11/08/2021, 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692688
Portaria 851/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) WaGNEr SilVa dE oliVEira, matrícula 57175804, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir aTENdiMENTo aGrário SiGi-
loSo ao MUNiciPio dE aNaPÚ-Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de alTaMira a aNaPU, pe-
ríodo 03/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692694
Portaria 856/2021 - da,16/08/2021. conceder 5 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 5931564, ob-
jetivo rEaliZar aTENdiMENTo fundamento legal lei nº 5810/94 e de-
creto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BrEU BraNco a TUcUrUÍ, 
período 09/08/2021, 10/08/2021, 11/08/2021, 12/08/2021, 13/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692719
Portaria 855/2021 - da,16/08/2021. conceder 3 + 1\2 diária(s) 
a(os) Servidor(es) PaUlo afoNSo dE liMa lHaMaS, matrícula 28770, 
cargo SEcrETario(a), aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, matrí-
cula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar PrEcUrSÃo EM 
cUMPriMENTo do PPa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Es-
tadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a SaNTa crUZ do arari, 
período 09/08/2021 a 12/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692710
Portaria 857/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo SoarES dE oliVEira, matrícula 
57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a e clEBEr Pai-
Va coElHo, matrícula 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBraS dE rEforMa No PrÉdio da dE-

fENSoria No MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a Pa-
raGoMiNaS, período 10/08/2021 a 11/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692732
Portaria 858/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia diária ao Ser-
vidor HUGo EdUardo caBral da coSTa, matrícula 95230-1, cargo 
MoToriSTa, objetivo lEVar ProcESSoS dE BarcarENa Para di funda-
mento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de BarcarENa a BElEM, período 05/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692734
Portaria 859/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia diária ao Ser-
vidor HUGo EdUardo caBral da coSTa, matrícula 95230-1, cargo Mo-
ToriSTa, objetivo lEVar ProcESSoS dE MoJU Para o dEfENSor QUE 
rEaliZa iTiNErÂNcia fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Esta-
dual nº 734/92, para deslocar-se de MoJU a BElEM, período 06/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692743
Portaria 861/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 + 1\2 diárias 
aos Servidores carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, car-
go SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, daVidSoN BrENo SoUZa 
da coNSolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E 
PaTriMoNio e cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 54187789, cargo MoTo-
riSTa, objetivo fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a iGaraPÉ-Miri, período 10/08/2021 
a 11/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692752
Portaria 862/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
aos Servidores daVidSoN BrENo SoUZa da coNSolaÇÃo, matrícula 
54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E PaTriMoNio, faBio JoSE da 
SilVa MacHado, matrícula 54197217, cargo SEcrETário dE dirETo-
ria, cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 54187789, cargo MoToriSTa, obje-
tivo rEaliZar diSTriBUiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMaTica fun-
damento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslo-
car-se de BElEM a SoUrE, período 12/08/2021 a 13/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692759
Portaria 863/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia diária 
ao defensor Público JoSE EricKSoN fErrEira rodriGUES, matrícula 
57234671-1, objetivo rEaliZar TriBUNal dE JUri fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de MaraBá a 
iTUPiraNGa, período 10/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692764
Portaria 865/2021 - da,16/08/2021. conceder 1 MEia, diária 
aos Servidores EliNaldo oliVEira dE liMa, matrícula 5927307, car-
go GErENTE dE SErViÇoS, carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 
6039117, cargo SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, Eric coS-
Ta MarTiNS, matrícula 57207074, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
rETirada dE MÓVEiS E EQUiPaMENToS da aNTiGa SEdE dE aNaNiN-
dEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 03/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692812
Portaria 864/2021 - da,16/08/2021. conceder 4 MEia diárias ao Ser-
vidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo MoToriS-
Ta, objetivo coNdUZir oS dEfENSorES PÚBlicoS JoSE EricKSoN 
fErrEira rodriGUES E rEGiNaldo TaVEira riBEiro EM TriBUNal dE 
JUri, ProTocolar oficioS No forUM dE carTorio dE SÃo Joao do 
araGUaia, lEVar ProcESSoS Para a dEfENSoria dE JacUNdá fun-
damento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslo-
car-se de MaraBá a iTUPiraNGa, SÃo JoÃo do araGUaia, JacUNdá, 
período 10/08/2021, 12/08/2021, 16/08/2021, 30/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 692810

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 484/2021-GGP-dPG, de 13 de aGosto de 2021. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fe-
vereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/846208. rESolVE: Por 
necessidade do serviço público, iNTErroMPEr, a contar de 12/08/2021, 
o gozo de férias do defensor Público, alaN fErrEira daMaScENo; id. 
funcional: 54190211/  3, referente ao aquisitivo (2020/2021), 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 inter-
rupção, para usufruto em momento oportuno.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 693009
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Portaria Nº 482/2021-GGP-dPG, de 12 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 2021/870063. rESolVE: TraNSfErir, o 
gozo de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, fracionada, referente ao aquisitivo (2020/2021), do defensor Público, SaMUEl oliVEira riBEiro, 
id. funcional: 5931564/ 1; 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 nos períodos 23/08/2021 a 06/09/2021 – 15 dias e 13/10/2021 a 27/10/2021 – 15 dias. ficando agora remanejado o segundo período do gozo para 
usufruto no intervalo de 07/03/2022 a 21/03/2022 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 693006

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 

Por-
Taria ProcESSo coMarca/dEParTa-

MENTo SUPrido fiNalidadE
ElEMENTo dE dESPESa

ToTal

PEriodo dE aPlicaÇÃo PrESTar 
coNTaS 

aTÉ
combustivel consumo Transp./ locom. Pessoa fisica Pessoa Juridica daTa

iNicial
daTa 
fiNal339030 339030 339033 339036 339039

1084 Pro202102341 BraGaNÇa Vara 
criMNal lUiZ flaVio dE alMEida oliVEira SESSÃo dE JÚri 50,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1085 Pro202102342 BraGaNÇa Vara 
criMNal lUiZ flaVio dE alMEida oliVEira SESSÃo dE JÚri 50,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1086 Pro202102344 aUrora do Pará fraNciSco ElViS PrESlEY doS SaNToS 
SoUSa ToScaNo SESSÃo dE JÚri 0,00 45,00 0,00 580,00 0,00 625,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1087 Pro202102345 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr STorTi SESSÃo dE JÚri 0,00 70,00 0,00 0,00 1.020,00 1.090,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21
1088 Pro202102346 MaraBá 3ª Vara daNilo SaMico rEGo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1089 Pro202102347 SaNTarÉM Vara 
aGrária adElcidES VaScoNcEloS MariNHo aUdiÊNciaS 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 510,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1090 Pro202102348 coNcEiÇÃo do 
araGUaia roNNEY carValHo doS SaNToS diliGÊNciaS 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1091 Pro202102356 GoiaNÉSia do Pará caio KarlaGE corrEa JaiME SESSÃo dE JÚri 0,00 74,00 0,00 0,00 416,00 490,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21
1092 Pro202102358 BraSil NoVo lUcirENE dE SoUSa rodriGUES SESSÃo dE JÚri 0,00 40,00 0,00 0,00 980,00 1.020,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21
1093 Pro202102360 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.405,00 0,00 0,00 0,00 1.405,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1094 Pro202102361 ParaGoMiNaS Vara 
criMiNal SHirlEY aNdrEY liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1095 Pro202102363 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo ailVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 1.095,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1096 Pro202102364 caPaNEMa aldo araUJo MariNHo SESSÃo dE JÚri 60,00 815,00 0,00 0,00 0,00 875,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21
1097 Pro202102365 iTUPiraNGa Jair fraNciSco ViEira aGUirra SESSÃo dE JÚri 55,00 102,00 0,00 1.293,00 0,00 1.450,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21

1098 Pro202102366 alTaMira lUiZ fErNaNdo MENdES faVacHo 2º QUadriMESTrE 
(coMPlEMENTo) 0,00 4.510,00 0,00 1.755,00 920,00 7.185,00 04/08/21 31/08/21 15/09/21

1099 Pro202102367 alTaMira JoSE rodriGo KEMPNEr ESTUdo Social 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 04/08/21 02/09/21 17/09/21
1100 Pro202102370 afUá fraNciSco faBio PirES BraGa diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 06/08/21 04/09/21 19/09/21

1101 Pro202102371 SaNTa iZaBEl do 
Pará cEliaNa dE NaZarE PiNHEiro dE MElo SESSÃo dE JÚri 0,00 32,00 0,00 1.363,00 0,00 1.395,00 06/08/21 02/09/21 17/09/21

1102 Pro202102372 SaNTa iZaBEl do 
Pará cEliaNa dE NaZarE PiNHEiro dE MElo SESSÃo dE JÚri 0,00 32,00 0,00 1.363,00 0,00 1.395,00 06/08/21 02/09/21 17/09/21

1103 Pro202102374 caPaNEMa aldo araUJo MariNHo SESSÃo dE JÚri 60,00 840,00 0,00 0,00 0,00 900,00 06/08/21 04/09/21 19/09/21

1104 Pro202102375 BraGaNÇa Vara 
criMNal lUiZ flaVio dE alMEida oliVEira SESSÃo dE JÚri 50,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00 06/08/21 04/09/21 19/09/21

1105 Pro202102376 aUrora do Pará fraNciSco ElViS PrESlEY doS SaNToS 
SoUSa ToScaNo SESSÃo dE JÚri 0,00 45,00 0,00 520,00 0,00 565,00 05/08/21 03/09/21 18/09/21

1106 Pro202102377 alTaMira 2ª Vara lUiZ fErNaNdo MENdES faVacHo SESSÃo dE JÚri 0,00 53,00 0,00 0,00 1.087,00 1.140,00 05/08/21 03/09/21 18/09/21
1107 Pro202102378 MaraBá 3ª Vara daNilo SaMico rEGo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 06/08/21 04/09/21 19/09/21
1108 Pro202102380 oriXiMiNá SilVio JoSE PriNTES GoMES SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.410,00 1.475,00 06/08/21 04/09/21 19/09/21
1109 Pro202102381 JUrUTi SilVia corrEa TUJi SESSÃo dE JÚri 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 06/08/21 04/09/21 19/09/21

1110 Pro202102382
SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

GUSTaVo araUJo dE SoUZa lEÃo ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 06/08/21 04/09/21 19/09/21

1111 Pro202102384 SEcrETaria dE 
iNforMáTica SiMoNE criSTiNa PirES TaVarES ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 06/08/21 04/09/21 19/09/21

1112 Pro202102385 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE oliVEira diliGÊNciaS 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 06/08/21 04/09/21 19/09/21
1113 Pro202102388 liMoEiro do aJUrU riTa dE caSSia caSTro SaNToS diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21
1114 Pro202102389 aNaJáS MaNoEl dE dEUS alcaNTara PErEira 2º QUadriMESTrE 1.360,00 635,00 0,00 230,00 0,00 2.225,00 06/08/21 31/08/21 15/09/21
1115 Pro202102390 caSTaNHal 1ª Vara adaUTo alVES dE araUJo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1116 Pro202102391 iPiXUNa do Pará cYNTHYa cHriSTHiNa araUJo da SilVa 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 24,00 0,00 396,00 0,00 420,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1117 Pro202102392 aUrora do Pará fraNciSco ElViS PrESlEY doS SaNToS 
SoUSa ToScaNo SESSÃo dE JÚri 0,00 45,00 0,00 520,00 0,00 565,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1118 Pro202102393 PacaJá arTUr MarQUES do rEGo MoNTEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 740,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1119 Pro202102394 ParaGoMiNaS Vara 
criMiNal SHirlEY aNdrEY liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 13/08/21 11/09/21 26/09/21

1120 Pro202102395 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo ailVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21

1121 Pro202102396 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 28,00 0,00 520,00 182,00 730,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21
1122 Pro202102398 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21
1123 Pro202102399 MoNTE alEGrE BENEdiTo raGNo PirES da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 240,00 0,00 600,00 100,00 940,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1124 Pro202102402 ParaUaPEBaS 1ª 
Vara aNa clEia da SilVa MoUra fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 91,00 0,00 0,00 864,00 955,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21

1125 Pro202102403 BENEVidES cESar loBaTo SalGUEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 710,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21
1126 Pro202102404 XiNGUara floriaNo diaS dE liMa SESSÃo dE JÚri 50,00 65,00 0,00 725,00 0,00 840,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21
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1127 Pro202102406 coordENadoria 
MiliTar lEoNardo SoUSa doS SaNToS TraNSPorTE/lo-

coMoÇÃo 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1128 Pro202102407 caMETá rodriGo riBEiro carNEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 50,00 0,00 390,00 0,00 440,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21
1129 Pro202102409 caMETá rodriGo riBEiro carNEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 50,00 0,00 360,00 0,00 410,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21
1130 Pro202102414 BarcarENa ailToN NaZarE PiNHEiro JUNior SESSÃo dE JÚri 50,00 69,00 0,00 0,00 986,00 1.105,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1131 Pro202102416 SEcrETaria dE 
iNforMáTica carloS diEGo PoJo dE BriTo SoUZa ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21

1132 Pro202102417 caSTaNHal JoSE fErNaNdo fErrEira dE araUJo ESTUdo Social 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21
1133 Pro202102418 GUrUPá aNToNio laUrEaNo diNiZ NETo SESSÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 1.320,00 0,00 1.350,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21
1134 Pro202102420 GUrUPá aNToNio laUrEaNo diNiZ NETo SESSÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 840,00 0,00 870,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21
1135 Pro202102421 JacUNdá EliZiaNE liMa GoNÇalVES SESSÃo dE JÚri 0,00 114,00 0,00 561,00 0,00 675,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1136 Pro202102422 iPiXUNa do Pará cYNTHYa cHriSTHiNa araUJo da SilVa 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 24,00 0,00 396,00 0,00 420,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1137 Pro202102423 ParaGoMiNaS Vara 
criMiNal SHirlEY aNdrEY liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 940,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21

1138 Pro202102424 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.495,00 0,00 0,00 0,00 1.495,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21

1139 Pro202102425 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo ailVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21

1140 Pro202102426 BraSil NoVo lUcirENE dE SoUSa rodriGUES SESSÃo dE JÚri 0,00 40,00 0,00 0,00 840,00 880,00 11/08/21 09/09/21 24/09/21
1141 Pro202102428 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE oliVEira diliGÊNciaS 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21
1142 Pro202102432 iGaraPÉ-Miri JEffErSoN ViEira da SilVa SESSÃo dE JÚri 65,00 355,00 0,00 680,00 0,00 1.100,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21
1143 Pro202102433 ToMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa alMEida SESSÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 650,00 0,00 680,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21
1144 Pro202102434 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.385,00 0,00 0,00 0,00 1.385,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21
1145 Pro202102435 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.525,00 0,00 0,00 0,00 1.525,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21

1147 Pro202102438 ParaGoMiNaS Vara 
criMiNal SHirlEY aNdrEY liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21

1148 Pro202102439 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 28,00 0,00 520,00 182,00 730,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21
1149 Pro202102440 MoJU JoSE roBErTo Maia Gordo SESSÃo dE JÚri 44,00 50,00 0,00 986,00 0,00 1.080,00 12/08/21 10/09/21 25/09/21

 ToTal 2.963,00 32.576,00 7.110,00 16.568,00 9.287,00 68.504,00  
Protocolo: 692713

oUtras MatÉrias
.

Extrato – Termo de Rerratificação à ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2021/TJPA-REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2021/TJPA//
Partes: TJPAe A VIEIRA SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.09.181.312/0001-13// Objeto:aretificação do preâmbulo para fazer constar “Pregão Ele-
trônico nº. 027/TJPa/2021 (processo nº Pa-Pro-2021/00076), para o registro de Preços nº 021/TJPa/2021”, bem como aValidade dos Preços contidana 
cláusula Segundada ata de registro de Preços, a qual passa a ter a seguinte redação:“Esta ata de registro de Preços é documento vinculativo obrigacional 
e seu prazo de validade não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, com início em03 de agosto de 2021 e término em 03 de 
agosto de 2022, com eficácia legal apósa publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado”.// Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
desta ata// foro:Belém.//data da assinatura: 13/08/2021//responsável pela assinatura: dÉBora MoraES GoMES–Secretáriade administração.

Protocolo: 692800
extrato do 1º termo aditivo ao contrato de concessão de Uso nº. 042/2016/tJPa//Partes: TJPa e o BaNco do ESTado do Pará S.a, inscrito 
no cNPJ/Mf sob o nº.  04.913.711/0001-08// objeto do contrato: outorga de concessão administrativa onerosa de uso de espaço físico destinado exclu-
sivamente à instalação de Postos de atendimento Bancário nos seguintes prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Edifício Sede; fórum cível da 
capital; fórum criminal da capital; Prédio do fórum da comarca de ananindeua; Prédio do fórum da comarca de Santarém; Prédio do fórum da comarca 
de Marabá e Prédio do fórum da comarca de redenção. // objeto do aditivo: a prorrogação excepcional do prazo do vigência por mais 12 (doze) meses, 
com reajuste // Vigência: início em 21 de julho de 2021 e término em 20 de julho de 2022 // Valor do aditivo: considerando o reajuste conforme ins-
trução realizada no processo Pa-MEM-2021/18364, o Valor Mensal do contrato para o período passa a ser de r$ 49.048,53. // foro: Belém/Pa// data da 
assinatura: 15/07/2021//responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa. // ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento. //

Protocolo: 692853

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.344, de 12 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, e,
considerando o disposto no artigo 32 e artigo 33, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 41, § 4º, da constituição federal;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 40, § 4º, da constituição Estadual do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 18, inciso i, da resolução nº 18.393/2012;
coNSidEraNdo o Parecer da comissão de avaliação de desempenho dos Servidores em Estágio Probatório – cadSEP Nº2/2021 constante no Expediente 
Eletrônico nº 003899/2021,
r E S o l V E:
HoMoloGAR o resultado final da Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório dos servidores abaixo relacionados, considerando-os aptos para o 
exercício dos cargos efetivos e concedendo-lhes a garantia constitucional da estabilidade:

Matrícula Servidor cargo Estabilidade a partir de
0101524 aNdErSoN fEliPE calaNdriNi BraGa auditor de controle Externo-administrativo-administração 20/08/2021
0101532 aUrEa MaUra araÚJo BraNdÃo da coSTa auditor de controle Externo- fiscalização – direito 24/08/2021
0101525 EMaNUElla roSYaNE dUarTE cErQUEira auditor de controle Externo – administrativo-clínica Médica 20/08/2021
0101528 JacKSoN cardoSo rodriGUES auditor de controle Externo- fiscalização – direito 20/08/2021
0101527 JaNaÍNa BrElaZ da rocHa BaSToS auditor de controle Externo- fiscalização – direito 20/08/2021
0101526 JoSiElE SoUSa da SilVa auditor de controle Externo- comunicação – Jornalismo 20/08/2021
0101529 JUliaNa BorGES dE caNTUária auditor de controle Externo- Educacional – Pedagogia 20/08/2021
0101523 roGÉrio coElHo dE SoUSa auditor de controle Externo- fiscalização – direito 20/08/2021

dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 12 de agosto de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 692662
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.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.346, de 13 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 042/2021 – caP, protocolizado sob o 
Expediente nº 009469/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor WalMir doMiNGUES PiNTo, agente auxiliar de Ser-
viços Gerais, matrícula nº 0100055, para exercer em substituição a função 
de Vigilante, durante o impedimento do titular, MarcoS aNToNio Mar-
TiNS da rocHa, no período de 01-08 a 30-08-2021.

Protocolo: 692667
Portaria Nº 37.347, de 13 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 042/2021 – caP, protocolizado sob o 
Expediente nº 009469/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor dioNES MaGNo da SilVa alfaia, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100158, para exercer em substituição a 
função de Vigilante, durante o impedimento do titular, alciNdo carMo 
daMaScENo BaNdEira, no período de 01-08 a 30-08-2021.

Protocolo: 692669

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em Sessão Vir-
tual do dia 07 de julho de 2021, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 61.795
(Processo Tc/504973/2018)
assunto: aGraVo rEGiMENTal
agravante: EdilSoN oliVEira E SilVa
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 12, 
inciso ii, alínea “h” do regimento interno do TcE-Pa, conhecer do agravo 
regimental interposto pelo Excelentíssimo Senhor auditor EdilSoN oli-
VEira E SilVa, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer 
ao agravante o direito à licença do art. 116 da lei 749 de 24/12/1953 (e 
modificações) c/c arts. 77, inciso IX, 98 e 99 da Lei 5.810/1994, referente 
ao período de 07/10/1985 a 04/10/1989, correspondente a 90 (noventa) 
dias, que deverão ser convertidas em remuneração adicional, nos termos 
do art. 99, inciso ii, da lei 5.810/1994.

Protocolo: 692933

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2479/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício n.º 066/2021-MP/coord., de 14/07/2021, 
protocolizado no “SiP” sob o n.º 10059/2021, em 14/07/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça MariEla corrÊa HaGE para exercer 
a função de coordenador das Promotorias de Justiça de Marituba, durante 
as férias da titular, MÔNica criSTiNa GoNÇalVES MElo da rocHa, no 
período de 15/07 a 13/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 16 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 692842

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 062/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: concorrência nº 001/2020-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa orBiS ENGENHaria lTda.

objeto: Execução de obra para construção de nova sede do MPPa no mu-
nicípio de Moju-Pará.
data da assinatura: 13/08/2021.
Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2023.
Valor Global: r$ 1.503.241,35 (um milhão, quinhentos e três mil, duzentos 
e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
Elemento de despesa: 4490-51- obras e instalações
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior
Endereço da contratada: rodovia augusto Montenegro, 3600, Park Ville, 
301, Tenoné, Belém-Pa, cEP: 66.820-000, telefone: (91) 98411-1002 / 
(91) 98130-0061, e-mail: orbis@orbisengenharia.com.

Protocolo: 692550
eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 063/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: concorrência nº 001/2020-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa PlaNa coNSTrUÇÕES coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda – EPP.
objeto: Execução de obra para construção de nova sede do MPPa no mu-
nicípio de cametá-Pará.
data da assinatura: 16/08/2021.
Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2023.
Valor Global: r$ 1.978.270,24 (um milhão, novecentos e setenta e oito 
mil, duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
Elemento de despesa: 4490-51- obras e instalações
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior
Endereço da contratada: rua da Mata, Passagem Nova, 140, Marambaia, 
cEP: 66.020-140, telefone: (91) 98124-4810. E-mail: planaconstrucoes@
yahoo.com.br

Protocolo: 693163

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2438/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao coronel QoPM lEoNardo fraNco coSTa, 
aSSESSor MiliTar, Matrícula n.º 999.3256, lotado no Gabinete Militar, a 
importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer com despesas de 
Pronto Pagamento, período de aplicação 10/8/2021 até 9/10/2021, con-
forme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 3.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2439/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a Márcia HElENa ValE dE oliVEira, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n. 999.334, lotada na Promotoria de 
Justiça de Santarém (Programa “o MP e a comunidade), a importância de 
r$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 9/8/2021 até 8/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.700,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2440/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcE-
loS, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1121, lotado na 
Promotoria de Justiça de capanema, a importância de r$ 880,00 (oito-
centos e oitenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 4/8/2021 até 3/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
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Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 880,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2441/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a GioVaNi BrENo fErNaNdES, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1407, lotado na Promotoria de Justiça 
de Paragominas, a importância de r$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 13/7/2021 até 11/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.900,00
3390-36 - o.S. Terceiros – P. física - r$ 2.800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 692622

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2384/2021-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 122991/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiaS da SilVa SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.365
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): Prainha/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2021 - 10/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2385/2021-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 123380/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo afoNSo BarBoSa da coNcEiÇao JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3330
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): Portel/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 27/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2386/2021-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 123696/2021 conforme abaixo relacionado:

NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): Ulianópolis/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2387/2021-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 123719/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de canaã dos carajás
MaTrÍcUla: 999.2335
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: canaã dos carajás - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 13/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - renovar o token da assi-
natura eletrônica para ter acesso aos procedimentos judiciais eletrônicos.
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 2388/2021-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 123243/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria JoSE ViEira dE carValHo cUNHa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.405
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - 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 , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2390/2021-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 123566/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo iGor Barra NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Óbidos
MaTrÍcUla: 999.1532
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Óbidos - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº 0000782- 31.2020.8.14.0037
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 2391/2021-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 123419/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 28/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2392/2021-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 123599/2021 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): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2021 - 01/09/2021
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 Marabá/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 2393/2021-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 123349/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WilSoN dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.2055
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, cametá/Pa, Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 12/08/2021, 16/08/2021 - 16/08/2021, 
19/08/2021 - 20/08/2021, 22/08/2021 - 28/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2394/2021-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 123323/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 26/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri a 
ser realizada na comarca 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 , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2395/2021-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 123417/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE da SilVEira SaMPaio NETo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1277
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): 15/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar os membros da 
cGMP na realização de 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 , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2396/2021-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 123379/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2021 - 17/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalizar o contrato n. 
031/2020-MP/Pa de reforma da PJ de Vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2399/2021-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 123583/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2021 - 19/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria no comércio 
local acerca da origem das carnes (bovina, suína e aves).
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 2401/2021-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 123570/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BiaNca dE liMa carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3290
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 dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das PJ´s de itaituba e 
Jacareacanga/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
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PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2402/2021-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 123827/2021 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): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 12/08/2021, 16/08/2021 - 16/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wilson de oliveira até a PJ de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2403/2021-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 120866/2021 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): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 15/07/2021 - 15/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
diligencias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2404/2021-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 123647/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Vila Santa fé/Pa, São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2021 - 19/08/2021, 23/08/2021 - 23/08/2021, 
26/08/2021 - 26/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica com 
emissão de relatório técnico na Escola Municipal de Ensino fundamental 
Branca de Neve.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2405/2021-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 123801/2021 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): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 12/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)

fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
na rede de computadores daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2406/2021-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 123499/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/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 reparos na rede lógica daquela 
PJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2407/2021-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 123582/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MicHEl cirio MoNTEiro BarroS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SUB-TENENTES) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2897
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 dos Membros deste 
Parquet 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 , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2408/2021-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 123056/2021 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): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 11/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
diligencias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2409/2021-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 123870/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
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dESTiNo(S): Vila Santa fé/Pa, São domingos do araguaia/Pa, Bom Jesus 
do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2021 - 19/08/2021, 23/08/2021 - 23/08/2021, 
26/08/2021 - 27/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2410/2021-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 123804/2021 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): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 16/08/2021
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 a PJ 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 , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2412/2021-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 123753/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-admi-
nistrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
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: reunião de trabalho - realizar, como integrante da comitiva 
da PGJ, visita institucional à ra Tocantins.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2413/2021-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 123886/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriVElToN diaS faYal
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2574
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São João do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Palestina do Pará/Pa, Brejo Grande do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2021 - 03/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio administrativo 
referente às demandas de consumidor existentes naquelas PJ´s.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2414/2021-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 122055/2021 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): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
Medida cautelar Sigilosa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2415/2021-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 123792/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 24/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalizar o contrato nº 
054/2020 que trata da reforma da PJ de oriximiná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2416/2021-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 123645/2021 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): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2021 - 01/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar, na condição de diretor-Geral do cEaf 
e um dos coordenadores do evento, do “Seminário 15 aNoS da lEi Maria 
da PENHa: aVaNÇoS E coNQUiSTaS – PrÊMio MUlHErES EMPodEra-
daS, que acontecerá no município de Marabá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2417/2021-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 123726/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2021 - 18/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar levantamento e 
avaliação dos imóveis propostos para locação.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2418/2021-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 123418/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-ii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 28/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de re-
paros nas instalações telefônicas daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . BElÉM/Pa , 12 de agosto de 
2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2419/2021-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 123965/2021 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): Bragança/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na rede de computadores e internet das PJ´s de Bragança e 
concórdia 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 , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2420/2021-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 123625/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Waldir MaciEira da coSTa filHo
carGo/fUNÇÃo: Membro do conselho Superior do Ministério Público
MaTrÍcUla: 999.109
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 26/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar o Procurador-Geral de 
Justiça na 12ª reunião ordinária do conselho Nacional do Ministério Pú-
blico e reunião ordinária do conselho Nacional dos Procuradores-Gerais.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2421/2021-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 122737/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo caMPoS SilVa NETo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.394
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): Prainha/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2021 - 10/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 12 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 2423/2021-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 123836/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.2274
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 da PGJ, visita institucional à ra Tocantins.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2424/2021-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 123913/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
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 da Procuradoria 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 , 13 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2425/2021-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 123968/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo aUGUSTo foNSEca ParaNHoS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTica 
JUridico-iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.535
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 da Procuradoria 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, 13 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2426/2021-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 122382/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSaiaS SaNToS PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2927
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2021 - 05/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
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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, 13 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2427/2021-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 123590/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ
MaTrÍcUla: 999.820
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
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: reunião de trabalho - realizar, como integrante da comitiva 
da Procuradoria 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 , 13 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2428/2021-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 123594/2021 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): Marabá/Pa PErÍodo(S): 31/08/2021 - 01/09/2021
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 Marabá/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 agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2429/2021-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 123729/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ
MaTrÍcUla: 999.820
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 26/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o Procurador-
Geral de Justiça na 12ª reunião ordinária do conselho Nacional do Minis-
tério Público e reunião ordinária do conselho Nacional dos Procuradores-
Gerais do Ministério Público dos Estado e da União.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Protocolo: 692547

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0309/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, doE 15/01/2018

r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar dE diaS
rESTaNTES

36786/2019 alaN JoSE dE SoUZa liMa 2018/2019 19/07 a 17/08/2019 03/08/2019 15
32832/2019 aNa claUdia dE aZEVEdo BaNHoS 2018/2019 24/06 a 23/07/2019 09/07/2019 15

34247/2019 BrUNo fiGUEirEdo PaNToJa dE 
MiraNda 2018/2019 01 a 23/07/2019 17/07/2019 7

34539/2019 carloS alBErTo dE oliVEira GUi-
lHErME 2018/2019 15/07 a 02/08/2019 19/07/2019 15

34214/2019 doUGlaS JoSE dE PiNHo 2018/2019 01 a 30/07/2019 12/07/2019 19
34835/2019 EdNa lUcia SoUZa dE Sa 2017/2018 22 a 28/07/2019 24/07/2019 5
36213/2019 EVa PiNHEiro BiTar Garcia 2018/2019 15/07 a 13/08/2021 25/07/2019 20

38527/2019 fErNaNdo alVES do NaSciMENTo 
JUNior 2018/2019 01 a 30/08/2019 21/08/2019 10

33369/2019 fraNciSca daNiElE MENdES SaraiVa 2016/2017 15/05 a 13/06/2017 20/05/2017 25
35644/2019 GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 31/07/2019 14
35522/2019 JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao 2018/2019 15/07 a 12/08/2019 31/07/2019 13
35529/2019 ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS 2016/2017 22/07 a 16/08/2019 31/07/2019 17
32044/2019 lUaNa dE caSTro SaUMa 2018/2019 01 a 30/07/2019 19/07/2019 30
35669/2019 Maira BrilHaNTE corrEa NEVES 2018/2019 01 a 12/07/2019 08/07/2019 5
36256/2019 Maria do Socorro loBaTo fErNaNdES 2018/2019 22/07 a 20/08/2019 29/07/2019 23
35904/2019 Mario lUciaNo dE BarroS fiMa 2018/2019 01 a 30/08/2019 01/08/2019 30
35579/2019 MaYSa GUalBErTo SaNToS 2018/2019 17/07 a 07/08/2019 23/07/2019 16
35555/2019 NElMa rEGiNa da SilVa aMaro coSTa 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 30/07/2019 15
36732/2019 ricardo aUGUSTo foNSEca ParaNHoS 2018/2019 24/06 a 23/07/2019 12/07/2019 12

35528/2019 roBErTo alEXSaNdro PiNHEiro 
BarroS 2018/2019 09/07 a 07/08/2019 29/07/2019 10

35864/2019 rUTH BarroS caMPoS 2018/2019 01 a 30/08/2021 01/08/2019 30
38486/2019 SidNEY MaSaHarU MaTSUNaGa 2018/2019 01 a 30/08/2019 23/08/2019 8
33170/2019 SirlEY dE Maria SaNToS diaS 2018/2019 08/07 a 06/08/2019 10/07/2019 28

33837/2019 SYlVia cHriSTiNa SoUZa dE oliVEira 
SaNToS 2017/2018 08 a 22/07/2019 15/07/2019 8

34488/2019 TaTiaNa laGES aliVErTi iSraEl 2018/2019 15 a 28/07/2019 19/07/2019 10
36084/2019 THaiS Maria TEiXEira coSTa PEiXoTo 2018/2019 29/07 a 27/08/2019 02/08/2019 26
35658/2019 WaldoMiro oliVEira MoNTEiro 2018/2019 15/07 a 13/08/2019 31/07/2019 14
34913/2019 VaNNEr fErNaNdES VaScoNcElloS 2018/2019 08/07 a 06/08/2021 24/07/2021 14

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 10 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0310/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, doE 15/01/2018
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias por servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio Nº dE diaS PErÍodo
40829/2019 adriaNa QUEiroZ Garcia loPES 2018/2019 15 16 a 30/10/2019
41829/2019 alEXaNdrE aUGUSTo fErraZ BEZErra 2018/2019 19 23/09 a 11/10/2019
41395/2019 aliNE BoHadaNa PoNTES diaS 2017/2018 10 15 a 24/10/2019
41875/2019 ariaNNE BriTo cal aTHiaS 2018/2019 23 30/09 a 22/10/2019
39974/2019 BEaTriZ aGUiar MoTa 2018/2019 18 15/10 a 01/11/2019
41709/2019 carMEN lUcia GoNcalVES cardoSo 2018/2019 15 16 a 30/09/2019
42881/2019 dEiVE HENVErSoN BorGES doS SaNToS 2018/2019 9 02 a 10/10/2019
43506/2019 doUGlaS JoSE dE PiNHo 2018/2019 19 01 a 19/10/2019
40623/2019 EdNa lUcia SoUZa dE aS 2017/2018 5 07 a 11/10/2019
41489/2019 EUridicE dE oliVEira BraNdao 2016/2017 14 19/09 a 02/10/2019
42453/2019 GilSoN diaS da SilVa 2017/2018 1 02/12/2019
42318/2019 HEllEN criSTiNa PaMPloNa cHaGaS 2018/2019 23 07 a 29/10/20219
43449/2019 iGor BarBoSa coSTa 2018/2019 16 07 a 22/10/2019
41519/2019 iVaN SilVEira da coSTa 2018/2019 12 23/09 a 04/10/2019
41780/2019 JoElMa dE oliVEira PaUlo 2017/2018 14 19/10 a 11/11/2019
39941/2019 laUdia Maria da PaiXao 2017/2018 2 19 a 20/09/2019
39578/2019 laYS faVacHo BaSToS 2018/2019 26 24/09 a 19/10/2019
41975/2019 Maria do Socorro fraNca carValHo 2013/2014 15 23/09 a 07/10/2019
41723/2019 MaUricio SaNToS MaToS 2018/2019 19 13/09 a 11/10/2019
41550/2019 MaYara carValHo fradE 2018/2019 26 16/09 a 11/10/2019
43499/2019 MariNETTE VirGiNia doS SaNToS PEiXoTo 2018/2019 14 21/10 a 03/11/2019
40086/2019 MaUro caValcaNTi SiMao lUiZ 2018/2019 20 09 a 28/09/2019
43187/2019 MorGaNa aMiN da rocHa 2018/2019 23 30/09 a 22/10/2019
42941/2019 rafaEl rodriGUES dE SoUZa 2018/2019 30 30/09 a 19/10/2019
39655/2019 rENaN loUcHard da cUNHa caSTro 2018/2019 12 30/09 a 11/10/2019
39973/2019 SirlEY dE Maria SaNToS diaS 2018/2019 28 16/09 a 13/10/2019
41542/2019 THaiS SoarES MENdES 2018/2019 23 15/10 a 06/11/2019
42037/2019 VicToria criSTiNa SilVa VilHENa 2016/2017 5 23 a 27/09/2019

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 10 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 692551
Portaria Nº 0085/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
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coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, parágrafo 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 105643/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promo-
tor de Justiça fraNciSco dE aSSiS SaNToS laUZid, estabelecidas pela 
PorTaria N.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 03/03 a 01/04/2021, 
para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 15 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0269/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 101577/2021,
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da 
Promotora de Justiça lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa, estabe-
lecidas pela PorTaria N.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 06/02 a 
07/03/2021, para gozo oportuno.
ii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa, estabele-
cidas pela PorTaria N.º 267/2021-MP/SUB-Ji, no período de 08/03 a 
06/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 14 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0421/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 115370/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
MEliNa alVES BarBoSa, estabelecidas pela PorTaria N.º 0394/2021-
MP/SUB-Ji, no período de 01 a 30/06/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de julho de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0422/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, e considerando os termos 
do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o n.º 114478/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça GilBErTo liNS dE SoUZa filHo a go-
zar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria N.º 3.562/2020-
MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela PorTaria N.º 
0332/2021-MP/SUB-Ji, no período de 08/06 a 07/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de julho de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0423/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;

coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 113998/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promo-
tor de Justiça rafaEl TrEViSaN dal BEM, estabelecidas pela PorTaria 
N.º 6/2021-MP/PGJ, no período de 01 a 30/06/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de julho de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0424/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 113984/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promo-
tor de Justiça faBiaNo oliVEira GoMES fErNaNdES, estabelecidas pela 
PorTaria N.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/06/2021, para 
gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de julho de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0426/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 113799/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
MaUro GUilHErME MESSiaS doS SaNToS, estabelecidas pela PorTaria 
N.º 0425/2021-MP/SUB-Ji, no périodo de 31/05 a 29/06/2021, para gozo 
oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de julho de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 692684

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 0420/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
n.º 366/2020, em 07/01/2020,
r E S o l V E:
i - alTErar o 1º período de férias do Procurador de Justiça MaNoEl SaN-
TiNo NaSciMENTo JUNior, estabelecidas pela PorTaria N.º 7.559/2019-
MP/PGJ, de 07/01 a 05/02/2020, para gozo de 03/08 a 01/09/2020.
ii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Procurador de 
Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior estabelecidas no período 
de 03/08 a 01/09/2020, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de julho de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0425/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria N.º 
114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o n.º 110984/2021,
r E S o l V E:
alTErar o 2º período de férias do Promotor de Justiça MaUro GUilHErME MESSiaS doS SaNToS, estabelecidas pela PorTaria N.º 3.562/2020-MP/
PGJ, no período de 02 a 31/08/2021, para gozo de 31/05 a 29/06/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 05 de julho de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 692686

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 045/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 012/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e laNliNK SolUÇÕES E coMErcialiZaÇÃo EM iNforMáTica S.a
cNPJ: 19.877.285/0002-52
objeto: registro de Preços para aquisição de licenças de uso dos softwares Microsoft
data da assinatura: 16/08/2021
Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2022
Preço registrado:

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd PrEÇo UNiTário Valor GloBal

1

licença perpétua do core infrastructure Server Suite Standard, com Software assurance para 36 meses (ciSSteStdcore
alNG licSaPk MVl 2lic corelic).

Esta licença é um pacote de licenças, que inclui a licença do Windows Server Standard e a licença do System center
Standard. O modelo de licenciamento identificado como Enrollment for Core Infrastructure (ECI) amplia os benefícios daimplantação do ambiente padronizado.

o Enrollment for core infrastructure está composto pelos produtos Windows Server Standard e System center Standard,
possuindo as seguintes funcionalidades:

• Windows Server - Criado para atender os mais altos níveis de escalabilidade, disponibilidade e confiança, o Windows Server fornece soluções de missão crítica para banco de dados, 
software de ErP’s, processamento de transações em tempo real em larga escala e consolidação de servidores.

• System Center - Proporciona um gerenciamento simplificado de datacenter através de um conjunto integrado de ferramentas que automatizam o gerenciamento dos servidores e 
otimizam a utilização dos recursos do datacenter.

cada licença deve cobrir até 02 cores físicos de 01 servidor.
ParT NUMBEr: 9Ga-00305

código caTMaT /caTSEr: 27464

Und 216 r$ 1.800,00 r$ 388.800,00

2

licença perpétua do SQl Server Standard por core, com Software assurance para 36 meses (SQlSvrStdcore alNG
licSaPk MVl 2lic corelic).

o Microsoft SQl Server é um servidor de banco de dados relacional, cuja função primária é armazenar e recuperar informações requisitadas por outras aplicações, estejam elas no 
mesmo computador ou em qualquer outra máquina da

rede. Para essa troca de informações, o SQl Server utiliza a linguagem padronizada de consulta SQl (Structured Query
language).

o SQl Server desempenha função primordial na infraestrutura do MPPa, uma vez que diversas aplicações o utilizam para o armazenamento de dados.
cada licença deve cobrir até 02 cores físicos de 01 servidor, ou 02 processadores virtuais (vProcs) em 01 máquina virtual (VM). o uso desta licença para licenciar um servidor deve 

ocorrer em conformidade com as regras de licenciamento da Microsoft. ou seja, caso o licenciamento seja atribuído a um servidor físico, para cada processador físico será licenciado a 
quantidade total de cores deste processador, sendo que a quantidade mínima de cores para licenciar são 04. recursos de multithread que o servidor porventura possa utilizar não serão 
contabilizados para o licenciamento do servidor físico. caso o licenciamento seja atribuído a uma máquina virtual, será licenciado a quantidade total de vProcs da máquina virtual (VM), 

sendo que a quantidade mínima de vProcs para licenciar uma máquina virtual (VM) é 04 vProcs.
ParT NUMBEr: 7NQ-00300

código caTMaT /caTSEr: 27464

Und 10 r$ 30.000,00 r$ 300.000,00

3

licença perpétua do Windows Server por cal de usuário, com Software assurance para 36 meses (WinSvrcal SNGl licSaPk MVl Usrcal).
licença de acesso ao cliente (cal): Uma cal é uma licença de concessão para que usuários e dispositivos possam acessar o Windows Server. No modelo USEr cal (Usrcal), exige-se 
uma cal para cada usuário que acessa o servidor para usar serviços como armazenamento de arquivo ou impressão, independentemente do número de dispositivos que eles usam para 

esse acesso.
cada licença deve ser atribuída a um usuário, e este usuário terá direitos de acessar qualquer servidor rodando Windows Server no datacenter do MPPa.

UNd 3200 r$ 356,92 r$ 1.142.144,00
ParT NUMBEr: r18-00130

código caTMaT /caTSEr: 27456

Und 3200 r$ 356,92 r$ 1.142.144,00

4

Licença perpétua do System Center Configuration Manager Client Management License, por Sistema Operacional, com Software Assurance para 36 meses (SysCtrCnfgMgrCltML SNGL 
licSaPk MVl PeroSE).

cada licença deve ser atribuída a um sistema operacional para estação de trabalho, podendo este sistema operacional ser instalado em estação de trabalho física ou virtual, e este 
sistema operacional terá direitos de ser gerenciado pelo software System Center Configuration Manager.

ParT NUMBEr: J5a-00172
código caTMaT /caTSEr: 27456

Und 2500 r$ 387,00 r$ 967.500,00

5

licença perpétua do Visio Professional, com Software assurance para 36 meses (VisioPro alNG licSaPk MVl).
o Microsoft Visio é uma ferramenta para criação de diagramas com base em formas vetoriais. a partir do uso de estênceis (no singular, estêncil), é possível criar diagramas dos mais 

diferentes tipos, tais como organogramas, fluxogramas, plantas
baixas, diagramas elétricos, de rede, dentre outros.

o MPPa utiliza o Microsoft Visio Professional como ferramenta essencial na atividade de mapeamento de processos, para a elaboração de mapas e diagramas de rede para documentação 
do nosso ambiente, projetos de evolução e implantação de novas infraestruturas de rede.

cada licença deve ser atribuída a 01 usuário.
ParT NUMBEr: d87-01099

código caTMaT /caTSEr: 27456

Und 25 r$ 4.366,79 r$ 109.169,75

6

licença perpétua do conector externo para Windows Server com Software assurance para 36 meses (WinSvrExtconn SNGl licSaPk MVl).
Licença com a finalidade de permitir que usuários externos (como parceiros de negócio, prestadores de serviço externos ou clientes) possam acessar a rede do MPPA.

cada licença deverá ser atribuída a 01 usuário.
ParT NUMBEr: r39-00380

código caTMaT /caTSEr: 27464

Und 1 r$ 15.628,07 r$ 15.628,07
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7

licença perpétua de cal do Microsoft Project Professional com Software assurance para 36 meses (PrjctPro SNGl licSaPk MVl w1PrjctSvrcal).
o Microsoft Project é uma ferramenta desenhada para auxiliar um gerente de projetos a desenvolver um plano de projeto, atribuir recursos a tarefas, rastrear progresso, gerenciar 

orçamentos, entre outras atividades inerentes à função.
Este software ajuda o usuário a manter-se informado e alinhar as equipes de projeto, além de controlar os trabalhos, os agendamentos e as finanças de projetos. A equipe tornar-se 

mais produtiva através da integração com os programas, as opções avançadas de relatórios, o planejamento orientado e os assistentes e modelos.
cada licença deverá ser atribuída a 01 usuário.

ParT NUMBEr: H30-00255
código caTMaT /caTSEr: 27456

Und 10 r$ 8.552,28 r$ 85.522,80

8

licença perpétua de cal por dispositivo do SQl com Software assurance para 36 meses (SQlcal SNGl licSaPk MVl dvccal).
o número de licenças deverá ser igual ao número de núcleos físicos no servidor licenciado, sujeito a no mínimo, 04 licenças por processador físico.

cada licença deverá ser atribuída a 01 dispositivo.
ParT NUMBEr: 359-00769

código caTMaT /caTSEr: 27464

Und 4 r$ 1.617,02 r$ 6.468,08

9

Licença por assinatura do Office 365 plano E1 para 36 meses (O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr).
O Office 365 E1 é uma solução integrada de colaboração e produtividade que inclui diversas funcionalidades, dentre elas destacam-se as seguintes:

· E-mails corporativos e personalizados com 50GB de espaço;
· Versão Web dos aplicativos do Office (Word, Excel, PowerPoint): não há para a área de trabalho;

· armazenamento de 1TB no onedrive;
· comunicação de equipe (intranet) por meio do SharePoint;

· Skype para empresas, com possibilidade para videoconferências em Hd para até 250 pessoas;
· Hospedagem de reuniões para até 10 mil pessoas com a Transmissão de reunião do Skype;

· Espaço de trabalho baseado no Microsoft Teams, que possibilita ao usuário conversar, fazer reuniões virtuais, compartilhar arquivos e usar aplicativos de negócios em um espaço de 
trabalho compartilhado, em um único lugar, onde quer que esteja;

· Microsoft Planner para gerenciar as tarefas e o trabalho da equipe;
· Yammer para a colaboração entre os departamentos;

· Classificações manuais e políticas de exclusão;
· Pesquisa e descoberta com o delve;

· Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana (telefone e internet).
Esta licença será destinada basicamente a usuários com perfis de acesso permanentes na instituição.

cada licença deverá ser atribuída a 01 usuário.
ParT NUMBEr: T6a-00024

código caTMaT /caTSEr: 26077

Und 2050 r$ 1.344,00 r$ 2.755.200,00

10

Licença por assinatura do Office 365 plano E3 para 36 meses (O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr).
O Office 365 E3 é uma solução integrada de colaboração e produtividade que conta com todos os recursos do Office 365

E1 (item 09 da cláusula 3), mas com os seguintes diferenciais:
· Versão dos aplicativos do Office para a área de trabalho;

· licença que abrange 5 tablets, 5 Pcs ou Macs e 5 telefones por usuário;
· capacidade de armazenamento no onedrive ilimitada;

· descoberta eletrônica com pesquisa e exportação in-loco.
Esta licença será destinada basicamente a usuários com perfis de acesso permanentes na instituição e que necessitam utilizar as ferramentas de escritório enquanto estiverem desco-

nectados da internet.
cada licença deverá ser atribuída a 01 usuário.

ParT NUMBEr: aaa-10842
código caTMaT /caTSEr: 26077

Und 450 r$ 3.904,00 r$ 1.756.800,00

11

Licença por assinatura do Office 365 plano E5 para 36 meses (O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr).
O Office 365 E5 é uma solução integrada de colaboração e produtividade que conta com todos os recursos do Office 365

E3 (item 10 da cláusula 3), mas com os seguintes diferenciais:
· Proteção extra à caixa postal de anexos e links maliciosos com a Proteção avançada contra ameaças do Exchange

online;
· controle de acesso pelo qual o suporte examina a caixa postal com o Sistema de Proteção de dados do cliente;

· Importação inteligente e classificação automática com o Advanced Data Governance;
· avaliação de risco com o cloud app Security;

· análise organizacional avançada como Power Bi Pro e o Microsoft Myanalytics;
· criação de reuniões com um único número de discagem para os colaboradores participarem de uma audioconferência.

Esta licença será destinada a usuários que necessitam de um maior nível de proteção contra ameaças cibernéticas, isto é,
de maior nível de segurança da informação.

cada licença deverá ser atribuída a 01 usuário.

Und 50 r$ 7.193,10 r$ 359.655,00

Valor global da ata : r$ 7.886.887,70
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 693058
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recoMeNdaÇÃo Nº 002/2021 - MP/1ªPJ/Ma/Pc/HU
referente ao Procedimento administrativo nº 000034-113/2020 - MP/1ªPJ/
Ma/Pc/HU
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do seu 1° Pro-
MoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE E PaTriMÔNio cUlTUral dE 
BELÉM, infrafirmado, com amparo jurídico nos artigos 129, incisos II, III e 
iX, 225, § 3º, da constituição federal, combinados com os artigos 25, inci-
so iV, alínea “a”, 26, inciso Vii, 27, inciso i e ii, da lei n.º 8.625/93, e art. 
55, parágrafo único, inciso iV, da lei complementar Estadual n.º 057/06 
e demais disposições legais, torna público a expedição da recomendação 
nº 002/2021-MP/1ªPJ/Ma/Pc/HU, nos autos do Procedimento administra-
tivo nº 000034-113/2020, de forma a rEcoMENdar ao departamento de 
Trânsito do Estado do Pará- dETraN/Pa- e a Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade- SEMaS- que cumpram o artigo 12 da re-
solução coNaMa 418/2009, implementando o Programa de inspeção e 
Manutenção de Veículos em Uso -i/M, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias. rEcoMENdar à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de 
Belém- SEMoB- e à Secretaria Municipal de Meio ambiente- SEMMa- que 
contribuam de forma efetiva com o Grupo de Trabalho- GT- da SEMaS que 
realiza a elaboração do Plano de controle da Poluição por Veículos em Uso 
-PcPV do Estado do Pará, enviando informações necessárias para estudos 
mais específicos e profícuos no que tange a frota de veículos em Belém, 
níveis de emissão de poluentes deflagrados pela frota veicular de Belém 
e o que mais for solicitados pela SEMaS. rEcoMENdar, ainda, que a SE-
MoB, SEMMa, SEMaS e dETraN ciENTifiQUEM o MiNiSTÉrio PÚBlico 
ESTadUal, acerca das providências e medidas efetivadas no sentido de 
cumprir a recomendação acima. adVErTir que o não atendimento sem 
justificativa da presente recomendação importará na responsabilização, 
visando resguardar os bens ora tutelados, inclusive, com a propositura de 
ação competente.
Publique-se e Encaminhe-se à autoridade ora recomendada.
Registre-se e notifique-se o interessado.
Belém - Pa, 12 de agosto de 2021.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá
1º Promotor de Justiça do Meio ambiente,  Patrimônio cultural de Belém,
Habitação e Urbanismo

Protocolo: 692674
Extrato para publicação no Diário Oficial do Estado
ProcediMeNto adMiNistratiVo siMP Nº 000581-826/2021  – 
MP/PJLa
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE liMoEiro do aJUrÚ torna pública a ins-
tauração do procedimento administrativo abaixo indicado, que se encontra 
à disposição na avenida conceição, nº 231, Bairro cuba, fórum de limoei-
ro do ajurú, Município de limoeiro do ajurú/Pa.
Pa SiMP Nº 000581-826/2021  – MP/PJla
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 129, inciso iii, da constituição da república.
interessado(s): colETiVidadE
Objeto: Acompanhar a fiscalizar as Políticas Públicas de Segurança Pública 
na comarca de limoeiro do ajurú, efetivada pelos órgãos públicos respon-
sáveis por prover segurança pública no município de limoeiro do ajurú.
diligências:
1. a) registro, em sistema SiMP, dos dados acima consignados;
2. b) comunicação para publicação do extrato desta PorTaria no doE/Pa;
3. d) após, retornem os autos para determinação das diligências neces-
sárias.
limoeiro do ajurú/Pa, 16 de agosto de 2021.
GErSoN alBErTo dE fraNÇa
Promotor de Justiça Titular de limoeiro do ajurú

Protocolo: 692665
extrato da Portaria N° 002/2021-MP/MPJiP
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 54 
Vi e § 3° da lei complementar n° 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de ipixuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro 
centro, cEP: 68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 38811-2629.
PorTaria N° 002/2021-MP/PJi
investigado (s): Secretaria Municipal de Educação-SEMEd/Município de 
ipixuna/Pa
objeto: “acompanhamento a referida política pública e recomendação a 
administração municipal para adoção de todas as medidas necessárias 
para a retomada das aulas presenciais na rede municipal de ensino, por 
meio da organização de um plano mínimo de retomada segura, a fim de 
evitar o perpetuamento no prejuízo das crianças e adolescentes na matéria 
de educação, concomitantemente ao atual cenário de avanço na imuniza-
ção, bem como o bandeiramento em todo o Estado do Pará representado 
na cor verde, significando o baixo risco de contaminação e alta capacidade 
de resposta do sistema de saúde .”
Helem Talita lira fontes – Promotora de Justiça

Protocolo: 692659
eXtrato de Portaria Nº 018/2021-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 018/2021-MP/3ªPJi, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. 
Nova de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba 
– Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.

PorTaria Nº 018/2021-MP/3ªPJi
Procedimento administrativo sob SiMP nº 001169-922/2021
data de instauração: 13/08/2021
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem a finalidade de apu-
rar possível situação de risco ou vulnerabilidade do adolescente Eduardo 
Henrique Nunes Marinheiro
ÍTalo coSTa diaS- Promotor de Justiça

Protocolo: 692653
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 010/2021-MP/PJMed
o Promotor de Justiça Titular de altamira, respondendo pela Promotoria 
de Justiça de Medicilândia, nos termos do artigo 129, inciso iii, da consti-
tuição da república, além das disposições contidas no art. 26, i, da lei nº 
8.625/93, e de acordo com o disposto no art. 31, inc. ii e iii, da resolução 
nº 007/2019-cPJ; torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo SiMP nº 000352-078/2019, que se encontra a disposição na Pro-
motoria de Justiça de Medicilândia, situada na rua do doze de Maio, 1037, 
centro, Medicilândia/Pa, cEP 68.145 – 000, Tel.: 93 3531–1199.
PorTaria Nº 010/2021-MP/PJMEd
Polo Passivo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MEdicilÂNdia-Pa
assunto: tendo como objeto acompanhar a construção e fiscalização das 
obras UBS da a. Nova fronteira; UBS da a. N. floresta; UBS Pacal; Ginásio 
no km 80; obra em frente à escola B. constant; creche Pro infância.
rafael Trevisan dal Bem - Promotor de Justiça

Protocolo: 692635
Portaria Nº 2437/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o parágrafo único do art. 6º da lei nº 9.160, de 06 de 
janeiro de 2021, lei orçamentária anual do Exercício de 2021, que estabe-
lece que as aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentá-
rias dos órgãos dos Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério 
Público, da defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais inde-
pendentes, referidas neste artigo, serão autorizadas por ato próprio dos 
seus respectivos representantes,
r E S o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 39.406,17 (Trinta 
e nove mil, quatrocentos e seis reais e dezessete centavos), para atender 
a programação do orçamento vigente do Ministério Público do Estado do 
Pará, na forma abaixo discriminada:

ProG. dE NaTUr.
fT Pi

Valor

TraBalHo da dESP. SoliciT.

     

12101.03.122.1494.8760 449052 0112 1000198760E 5.556,17

     

12101.03.122.1494.8760 449052 0312 1000198760E 33.850,00

     

ToTal da SUPlEMENTaÇÃo 39.406,17

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação mencio-
nada no art.1º da presente Portaria ocorrerão por conta da anulação par-
cial das dotações consignadas no orçamento vigente do Ministério Público 
do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no artigo 
anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, o estabeleci-
do no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, conforme discriminação a seguir:

ProG. dE NaTUr.
fT Pi

Valor

TraBalHo da dESP. SoliciT.

     

12101.03.091.1494.8758 449051 0112 10000cNSEcT 5.556,17

     

12101.03.122.1494.8760 339030 0312 1000198760c 33.850,00

     

ToTal do caNcElaMENTo   39.406,17

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM/Pa, 13 dE aGoSTo dE 2021, 13 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 692648
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de retiFicaÇÃo de Portaria Nº 006/2021-MP/1ªPJi
a 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art.3º. § 1º da rESolUÇÃo Nº 
181/2017-cNMP, torna pública a instauração do Procedimento administra-
tivo - SiMP nº 004451-922/2018-MP/1ª PJi, que se encontra à disposição 
na 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova de Santana, 
384, bairro centro, cEP. 68180-030 - itaituba – Pará - fone: (93) 3518-
2123/3518-3099.
PorTaria Nº 006/2021-MP/1ªPJi
interessados:  1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE iTaiTUBa
iNSTiTUTo EVaNdro cHaGaS - iMl
Assunto: Trata-se de retificação de PORTARIA Nº 03/2018-MP/1ªPJI que 
instaurou o Inquérito Civil nº 004451-922/2018, que tem como finalidade 
compelir o município de itaituba a providenciar a instalação de local apro-
priado para realização de necropsia em cadáveres em estado de putrefação 
no município de itaituba – Pará.
onde se lê: inquérito civil, sob PorTaria Nº 003/2018-MP/1ªPJi.
Leia-se: Procedimento administrativo sob PorTaria Nº 006/2021-MP/1ªP-
Ji, sem prejuízo das demais informações já lançadas.
PEdro rENaN caJado BraSil - Promotor de Justiça

Protocolo: 692647
Portaria Nº 2436/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TORNAR PÚBLICO O RESULTADO do 5º Concurso de Fotografia do Minis-
tério Público do Estado do Pará, Edição 2021, com o Tema “a vida como 
ela é”, instituído pela PorTaria Nº 1281/2021-MP/PGJ, de 25/05/2021, 
publicada no d.o.E. de 31/05/2021, que teve o objetivo de prestigiar o 
talento de membros e servidores e selecionar as melhores fotos inscritas.

Classificação Nome Nome da foto

1º SUZE rEBEca SalaZar dE araUJo “Ver-o-cotidiano paraense”

2º EMaNUEl TadEU coUTiNHo MacHado “os Trabalhos e os dias”

3º SaMUEl SoUZa GoMES “águas que encantam”

4º MorGaNa MaciEl GoMES “o nascer do sol na orla de Santarém”

5º Maria dE loUrdES BarBoSa da cUNHa “Pedacinho do céu”

6º rENaTa ElEN SoUSa GodiNHo “Esse rio é minha rua”

7º MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW “Matapi, a subsistência ribeirinha”

8º NaYra lETicia alEiXo BUlHoES “a felicidade na simplicidade”

9º dJalMa TriNdadE BorGES “acampamento do MST”

10º EWErToN alEXaNdrE caBral MEdEiroS “São João do araguaia”

11º fEliPE PiNTo MarQUES JUNior “Viaduto do caos”

12º lariSSa PaUliNa SoUZa PiNHEiro “amanhecer no Médio Xingu”

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 692544
extrato da Portaria Nº 047/2021-4ºPJdPPMa do inquérito civil 
nº 000330-151/2020–4ºPJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 4º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. ro-
diEr BaraTa aTaÍdE, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
000330-151/2020-4ºPJdPPMa, que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 047/2021-4ºPJdPPMa
data da instauração: 24/07/2021
objeto: apurar a adequação à legalidade e demais princípios constitucio-
nais da administração Pública no procedimento administrativo referente à 
dispensa de licitação nº 11/2020-SEdoP.
Promotor de Justiça: rodiEr BaraTa aTaÍdE
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 692786
eXtrato do ato de aProVaÇÃo de coNtas FiNaLÍsticas 
Nº 05/2021-MP/12ªPJcv
rEf.: Procedimento administrativo SiMP nº 013719-031/2018-MP/Pa.
o 12º ProMoTor dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa, no uso de suas atribui-
ções legais e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da 
constituição federal e legislação correlata, por este aTo, aProVa com 
recomendações as contas apresentadas pela entidade de interesse social 
São Francisco Futebol Clube, referentes ao exercício financeiro de 2017, 
quanto aos aspectos contábeis, formais e técnicos, bem como determina 
o arQUiVaMENTo do presente procedimento, na forma do artigo 36 da 
resolução nº 007/2019-cPJ.
TUlio cHaVES NoVaES
Promotor de Justiça titular do 12º cargo de Santarém

Protocolo: 692777

eXtrato do ato de aProVaÇÃo de coNtas FiNaLÍsticas 
Nº 07/2021-MP/12ªPJcv
rEf.: Procedimento administrativo SiMP nº 005347-031/2019-MP/Pa.
o 12º ProMoTor dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa, no uso de suas atribui-
ções legais e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da 
constituição federal e legislação correlata, por este aTo, aProVa as con-
tas apresentadas pela entidade de interesse social fundação Esperança, 
referentes ao exercício financeiro de 2018, quanto aos aspectos contábeis, 
formais e técnicos, bem como determina o arQUiVaMENTo do presente 
procedimento, na forma do artigo 36 da resolução nº 007/2019-cPJ.
TUlio cHaVES NoVaES
Promotor de Justiça titular do 12º cargo de Santarém

Protocolo: 692781
eXtrato do ato de aProVaÇÃo de coNtas FiNaLÍsticas 
Nº 06/2021-MP/12ªPJcv
rEf.: Procedimento administrativo SiMP nº 006949-031/2018-MP/Pa.
o 12º ProMoTor dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa, no uso de suas atribui-
ções legais e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da 
constituição federal e legislação correlata, por este aTo, aProVa as con-
tas apresentadas pela entidade de interesse social fundação Esperança, 
referentes ao exercício financeiro de 2017, quanto aos aspectos contábeis, 
formais e técnicos, bem como determina o arQUiVaMENTo do presente 
procedimento, na forma do artigo 36 da resolução nº 007/2019-cPJ.
TUlio cHaVES NoVaES
Promotor de Justiça titular do 12º cargo de Santarém

Protocolo: 692779
iNQUÉrito ciViL- siMP N. 000969-068/2019 – MP/PJNr
oBJETo: levantamento das Escolas da Educação básica, nas redes Públicas 
e Privadas, nos níveis de ensino fundamenta e médio, incluindo as da rede 
Municipal que estejam funcionando sem a expedição de ato autorizativo do 
conselho Estadual de Educação, na forma da resolução nº485/2009-ccE.
ProMoÇÃo dE arQUiVaMENTo
foi instaurado pela Promotoria de Justiça de Novo repartimento, os autos 
do Inquérito Civil nº 000969-068/2019, com a finalidade de fazer o levan-
tamento das Escolas da Educação básica, nas redes Públicas e Privadas, 
nos níveis de ensino fundamenta e médio, incluindo as da rede Municipal 
que estejam funcionando sem a expedição de ato autorizativo do conselho 
Estadual de Educação, na forma da resolução nº485/2009-ccE..
após as providências e registros, arquive-se.
Novo repartimento, 01 de junho de 2021
JUliaNa frEiTaS doS rEiS
Promotora de Justiça Titular de Novo repartimento

Protocolo: 692915
Portaria N.º 059/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de Jus-
tiça de iTaiTUBa e JacarEacaNGa, no período de 15 a 20 de agosto do 
corrente ano;
ii – Em concordância com o Promotor de Justiça, dr. Ítalo costa dias, a 
Promotoria de Justiça de aVEiro também será correicionada no mesmo 
período supra.
ii – dElEGar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão correcio-
nal, lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo e ViViaNE loBaTo SoBral para 
realizarem atividades correcionais e demais atos necessários ao bom de-
senvolvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, alEXaNdrE da 
SilVEira SaMPaio NETo e faBrÍcio JorGE roSa dE VaScoNcEloS, 
para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
iV – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
iSMaYlE e cB PM clEidiSSoN, para garantirem a segurança da equipe.
art. 1º fica determinada a revogação da PorTaria N.º 058/2021-MP/
cGMP, publicada no doE de 04/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
16 de agosto de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça / corregedor-Geral do Ministério Público do Estado 
do Pará

Protocolo: 693139
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 2021/131 

Processo adMiNistratiVo Nº 029/2021 
Modalidade: Pregão eletrônico srP nº 011/2021. objeto: Prestação de 
Serviço de aluguel de Veiculos Marítimos (Voadeiras e rabetas), destinados 
a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semasb), Es-
pecificamente Para Atender as demandas da Atenção Básica e da Vigilância 
em Saúde, do Município de abaetetuba/Pa. contratante: fundo Municipal de 
Saúde, cNPJ 12.282.048/0001-19. contratada: Expresso Nordeste Transpor-
tes Eireli, cNPJ 2.652.271/0001-64. coNTraTo Nº 2021/131, Valor Global r$ 
210.240,00 (duzentos e dez mil, duzentos e quarenta reais). Vigência de 04 
de agosto de 2021, extinguindo-se em 31/12/2021. ord. desp. Maria Fran-
cinete carvalho Lobato - secretária de saúde de abaetetuba.

coNtrato Nº 2021/132 
Processo adMiNistratiVo Nº 044/2021 

Modalidade: Pregão eletrônico srP nº 008/2021. objeto: aquisição de 
Kit de Imunocromatografia Para Detecção Qualitativa Específica de Antígenos 
de Sars-cov-2 e Kit de Teste rápido covid-19 iGG e iGM.  contratante: fundo 
Municipal de Saúde, cNPJ 12.282.048/0001-19. contratada: cepalab labora-
tórios ltda, cNPJ 02.248.312/0001-44. coNTraTo Nº 2021/132, Valor Global 
r$ 78.750,00 (setenta e oito mil setecentos e cinquenta reais). Vigência de 13 
de agosto de 2021 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2021. ord. desp. 
Maria Francinete carvalho Lobato - secretária Municipal de saúde de 
abaetetuba.

coNtrato Nº 2021/133 
Processo adMiNistratiVo Nº 044/2021 

Modalidade: Pregão eletrônico srP Nº 008/2021. objeto: aquisição de 
Kit de Imunocromatografia Para Detecção Qualitativa Específica de Antígenos 
de SarS-coV-2 e Kit de Teste rápido covid-19 iGG e iGM. contratante: fun-
do Municipal de Saúde, cNPJ 12.282.048/0001-19. contratada: flash Presta-
ção de Servicos Eireli, cNPJ 19.458.719/0002-80. coNTraTo Nº 2021/133. 
Valor Global r$ 95.343,75 (noventa e cinco mil trezentos e quarenta e três 
reais e setenta e cinco centavos). Vigência de 13 de agosto de 2021 extin-
guindo-se em 31 de dezembro de 2021. ord. desp. Maria Francinete car-
valho Lobato - secretária de saúde de abaetetuba.

Protocolo: 692983

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão eletrônico nº 036/2021, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa, oBJETiVaNdo a PrESTaÇÃo EM 
SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS lEVES E PESadoS (SEM coNdU-
Tor) Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E 
fUNdoS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE acará/Pa. Vencedoras: GoldEN 
coMErcio EirEli c.N.P.J: nº 83.272.450/0001-60 Valor r$ 1.306.018,80 
(Um Milhao, Trezentos e Seis Mil, dezoito reias e oitenta centavos); J lEMoS 
dE carValHo c.N.P.J. nº 12.294.602/0001-88 Valor r$ 2.158.268,00 (dois 
Milhoes, cento e cinquenta e oito Mil, duzentos e Sessenta e oito reais); 
SErVloc-SErViÇoS E locaÇoES EirEli; c.N.P.J. nº 28.591.005/0001-
55 Valor r$ 728.347,18 ( Setecentos e Vinte e oito Mil, Trezentos e Qua-
renta e Sete reais, dezoito centavos); l PiNHEiro da SilVa EirEli cNPJ: 
28.355.705/0001-40 Valor r$ 1.369.736,00 (Um Milhão, Trezentos e 
Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Seis reais) riBEiro da crUZ 
coMErcio E SErVicoS lTda; c.N.P.J. nº 14.846.237/0001-00 Valor r$ 
307.800,00 (Trezentos e Sete Mil, oitocentos reais). Pedro Paulo Gouvea 
Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 692994

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do 
Pregão eletrônico nº 005/2021, rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, oBJETiVaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoSMUNi-
ciPaiS dE acará/Pa. Vencedoras: Mar E TErra dE aliMENToS EirEli 
c.N.P.J: nº 01.591.822/0001-57 Valor r$ 53.569,50 (cinquenta e Três Mil, 
Quinhentos e Sessenta e Nove reais, cinquenta centavos); JoSE iVaN a 
da SilVa c.N.P.J. nº 22.129.626/0001-35 Valor r$ 347.629,25 (Trezen-
tos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Nove reais, Vinte e cin-
co centavos); o c da SilVa coMÉrcio aliMENTicio EirEli; c.N.P.J. nº 
35.205.370/0001-40 Valor r$ 1.320.778,12 (Um Milhao, Trezentos e Vinte 

Mil, Setecentos e Setenta e oito reais e doze centavos); diSTriBUidora 
HoSPiTalar raMoS E MENdoÇa lTda cNPJ: 27.117.540/0001-06 Valor 
r$ 141.939,25 (centos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Trinta e Nove reais 
e Vinte e cinco centavos) r a PErEira EirEli; c.N.P.J. nº 30.298.473/0001-
88 Valor r$ 80.500,00 (oitenta Mil e Quinhentos reais) Maria fraNciNETE 
TaPaJoS EirEli; c.N.P.J. nº 34.741.666/0001-12  Valor r$ 2.305.535,40 
(dois Milhoes, Trezentos e cinco Mil, Quinhentos e Trinta e cinco reais e Qua-
renta centavos) TUdao coMErcio SErViÇo E rEPrESENTaÇao; c.N.P.J. 
nº 39.715.371/0001-95 VaMlor r$ 135.000,00 (cento e Trinta e cinco Mil). 
Pedro Paulo Gouvea Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 692997

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP 9/2021

refere-se à registro de Preços para futura e Eventual contratação para pres-
tação de serviços de Sanitização e desinsetização nas instalações públicas 
do Município de altamira, para o enfrentamento e combate a pandemia pelo 
COVID-19. Conforme Especificações do Termo de Referência anexo I: ABER-
TUra. 27/08/2021, às 09:00 horas (horário local) no centro de convenções 
e cursos da Prefeitura Municipal de altamira, situado na rua ac. dois, 530 - 
Premem, altamira - Pa. os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: www.altamira.pa.gov.br, ou através do 
e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão 
ser lidos ou obtidos cópias no centro de convenções e cursos da Prefeitura 
Municipal de altamira - Sala de licitações, situado na rua ac. dois, 530 - 
Premem, altamira, das 08:00 às 12:00 horas. JosÉ JorGe de Farias 
- Pregoeiro

Protocolo: 692999

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

Processo de disPeNsa 4/2021-cPL-FMs-sesMa
art. 24, iV, da Lei 8.666/93

ForNecedor: BraSil MEdicaMENToS EirEli - cNPJ 09.220.655/0001-40
Endereço: rodovia Juscelino Kubitschek 4971, Jardim Equatorial, Macapá/
ap, cEP 68.903-014, telefone (96)99176-6549,e-mail: compras.hospitalar@
brasmedicamentos.com.br.332.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE 120 aMPolaS dE SUrfacTaNTE PUlMoNar Va-
lor: r$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) - rEcUrSo 
orÇaMENTário: Programa de Trabalho: 10 302 0024 2.113 - Manutenção 
da Uci Neonatal.
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.
PreVisÃo LeGaL: coNSTiTUiÇÃo fEdEral dE 1988 E lEi N° 8.666/1993.
DA JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR: Justifica-se que foi iden-
tificada das empresas do ramo consultadas, a que melhor se adequou às exi-
gências da necessidade do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE alTaMira, com 
o MENor E MElHor PrEÇo e coNdiÇÕES dE forNEciMENTo, foi a empresa 
BraSil MEdicaMENToS EirEli, cNPJ (Mf) sob o nº 09.220.655/0001-40, 
disponibilidade, notoriedade e a capacidade financeira da empresa a ser con-
tratada, do seu zelo profissional, da sua idoneidade moral e social, da estru-
tura que oferece.
cabe esclarecer que a empresa, em epígrafe, preenche as condições e requi-
sitos para atender a necessidade de fornecimento, pela UrGÊNcia e por ser 
inviabilizada pelo processo de licitação, considerando as diversas tentativas 
frustradas de adquirir por pregão eletrônico, e a aquisição por dispensa se 
faz essencial para evitar risco à segurança de pessoas, em face da falta do 
medicamento no centro especializado Uci NEoNaTal. aNGeLo BraZiL da 
siLVa - Presidente da comissão de Licitação/FMs/sMs.

eXtrato do coNtrato 3/2021-FMs-sesMa/PMa
Processo de disPeNsa 4/2021-cPL-FMs-sesMa/PMa

das Partes: Pelo presente instrumento a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚ-
dE, por meio do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, cNPJ nº 10.467.921/0001-
12, com sede na Trav. Paula Marques, nº 192, Bairro catedral, altamira-Pa, 
neste ato representada por sua Secretária, a Sra. roMiNa alVES dE BriTo, 
brasileira, servidora pública, portadora do cPf nº 036.160.696-61, residen-
te e domiciliada no Município de altamira-Pa, doravante denominada como 
coNTraTaNTE, e a Empresa BraSil MEdicaMENToS EirEli, pessoa jurídica 
de direito privado, com cNPJ nº 09.220.655/0001-40, com  sede na rodo-
via Juscelino Kubistchek, nº 4971, Jardim Equatorial, Macapá, neste ato re-
presentada por seu sócio proprietário/administrador, o Senhor faBricio dE 
SOUZA CUNHA, aqui denominada CONTRATADA, Acordam e ajustam firmar o 
presente contrato, conforme as condições previstas no Processo de dispen-
sa nº 004/2021-cPl-fMS/SESMa/PMa, pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras das condições, direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
do fUNdaMENTo lEGal: aplicam-se ao processo de contratação as disposições 
do artigo 37, XXi, da constituição federal, artigo 24, iV, da lei nº 8.666/93.
do oBJETo: constitui objeto do presente instrumento a aQUiSiÇÃo dE 120 
(cento e vinte) aMPolaS dE SUrfacTaNTE PUlMoNar, de acordo com as 
disposições do Termo de referência.
do Valor do coNTraTo: o valor atribuído ao presente contrato está es-
timado no valor global de r$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil 
reais). considerando que nos preços ajustados já se incluem todos os impos-
tos, taxas, carregamento, transporte e outros que, direta ou indiretamente, 
incidam ou venham a incidir na contratação.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros necessários e sufi-
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cientes ao pagamento pela contratação constam do orçamento da Secreta-
ria Municipal de Saúde, conforme: função Programática - Saúde; Programa: 
10.302.0024.2.113 - Manutenção da Uci Neonatal; Natureza de despesas: 
33.90.30.00 - Material de consumo.
da ViGÊNcia do coNTraTo: a vigência do contrato será de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data de sua assinatura.
altamira-Pa, 16 de agosto de 2021
roMiNa aLVes de Brito - secretaria MUNiciPaL de saÚde.

Protocolo: 693008

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de adiaMeNto - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 026/2021 FMs

adiamento de abertura Pregão Eletrônico 026/2021 fMS - registro de preços 
para futura e eventual contratação da administração Pública Municipal para for-
necimentos de Pneus, para atendimento das atividades fins do Fundo Municipal 
de Saúde. abertura que estava marcada para o dia: 20/08/2021 as 09:00 horas. 
Fica adiada para 30/08/2021 as 09:00 horas, devido a retificação do termo de 
referência. ver site: www.brasilnovo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br.

JaiLsoN carVaLHo de soUsa JUNior-Pregoeiro
Protocolo: 693065

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 002/2021 - PMc/seMed 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empre-
endedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
alimentação Escolar (PNaE). abertura: 09de Setembro de 2021 às 09h00min 
(horário de Brasília). o edital completo está à disposição dos interessados no 
site www.prefeituradecameta.pa.gov.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br. informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. adenilton 
Batista Veiga - Presidente da comissão Permanente de Licitações/PMc

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 030/2021-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Para aquisição de Gêneros alimentícios não perecíveis para a composição 
de cestas Básicas, para atender a Secretaria Municipal de assistência Social, 
conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Refe-
rência anexo i ao Edital. o edital completo está à disposição dos interessados 
nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
27 de agosto de 2021 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pre-
gaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

toMada de PreÇos Nº 002/2021
objeto: reforma E adequação do Mercado de Peixe, feira livre de cametá, 
conforme condições constantes anexo ao Edital. abertura: 02de setembro de 
2021 às09h00min (horário de Brasília). o edital completo e seus anexos estão 
à disposição dos interessados no site www.prefeituradecameta.pa.gov.br, mu-
ral de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e GEo oBraS (www.
tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras). informações: li-
citacaopmcameta21@gmail.com. adenilton Batista Veiga, Presidente da 
comissão Permanente de Licitações/PMc.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 031/2021-PMc 
objeto: registro de Preços Para eventual contratação de Empresa Especiali-
zada para Prestação de Serviços de Hotelaria, de modo a atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de cametá/ Secretaria Municipal de assistência 
Social / Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Refe-
rência anexo i ao Edital. o edital completo está à disposição dos interessados 
nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
27 de agosto de 2021 às 15h00min (horário de Brasília). informações: pre-
gaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 693071

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔico Nº 026/2021-PMc - srP 
objeto: registro de Preço Para contratação de Pessoa jurídica Para contra-
tação de Serviços de Manutenção de Veículos, com fornecimento de peças, 

para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, capanema/Pa. 
adJUdicado Para: J c de Moura filho cia ltda, cNPJ 07.951.822/0001-05:lo-
te-Valor: 1-r$148.604,00; 2-r$87.200,00; 3-r$520.500,00; 4-r$388.000,00; 
5-r$63.508,00;6-r$4.610,00;7-r$236.300,00;8-r$233.400,00; 
9-r$147.400,00. HoMoloGado Para: J c de Moura filho cia ltda, cNP-
J07.951.822/0001-05:lote-Valor:1-r$148.604,00;2-r$87.200,00; 
3-r$520.500,00;4-r$388.000,00;5-r$63.508,00;6-r$4.610,00; 
7-r$236.300,00; 8-r$233.400,00; 9-r$147.400,00. conforme mapa compa-
rativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 8666/93. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 693122
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/0252021-PP-srP-PMcP-seMad
objeto: registro contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Ser-
viços de Confecção e Impressão de Materiais Gráficos Diversos, para atender as 
necessidade da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais do Municipio de capi-
tão Poço/Pa, conforme anexo i do Termo de referência.abertura: 27/08/2021 às 
08:00h. retirada do Edital: Na Sala da comissão Permanente de licitação, situ-
ado na av. Mura carvalho s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado 
do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá ser retirado no site Portal da 
Prefeitura na Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das licitações 
do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares pode-
rão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br e cplcapitaopoco@
gmail.com Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/0222021-PP-srP-PMcP-oBras 
objeto: registro contratação de Empresa Especializada Para Prestação de 
Serviços de Manutenção, aquisição de Peças Bombas Submesas dos diver-
sos Sistemas de abastecimento do Municipio de capitão Poço/Pa, conforme 
anexo i do Termo de referência.abertura: 27/08/2021 às 09:30h. retirada 
do Edital: Na Sala da comissão Permanente de licitação, situado na av. Mura 
carvalho s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no 
horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá ser retirado no site Portal da Prefeitura 
na Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das licitações do TcM/
Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão ser 
solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br e cplcapitaopoco@gmail.
com Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/0312021-PP-srP-PMcP-seMed 
objeto: registro contratação de Empresa Especializada Para Prestação de re-
forma e revitalização de Escolar da rede Municipal de Educação do Municipio 
de capitão Poço/Pa, conforme Edital e seus anexos. abertura: 27/08/2021 às 
11:30h. retirada do Edital: Na Sala da comissão Permanente de licitação, 
situado na av. Mura carvalho s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço
-Estado do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá ser retirado no 
site Portal da Prefeitura na Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mu-
ral das licitações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações com-
plementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br 
e cplcapitaopoco@gmail.com Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/0272021-PP-srP-PMcP-seMad
objeto: registro contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Ser-
viços no fornecimento de link de acesso dedicado a internet, Para atender as 
necessidade da Prefeitura, Secretarias E fundos Municipais do Municipio de capi-
tão Poço/Pa, conforme anexo i do Termo de referência.abertura: 27/08/2021 às 
16:30h. retirada do Edital: Na Sala da comissão Permanente de licitação, situ-
ado na av. Mura carvalho s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado 
do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá ser retirado no site Portal da 
Prefeitura na Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das licitações 
do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão 
ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br e cplcapitaopoco@gmail.
com. Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.

Protocolo: 693124

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 067/2021/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de botijões 
de gás de cozinha de 13kg e 45kg GlP, bem como o fornecimento de recar-
gas de gás de cozinha de 13kg e 45kg GLP, a fim de atender as demandas 
das diversas secretarias, fundos municipais e o instituto de previdência do 
município de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico por Sistema de registro de Preços terá início com 
a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 30/08/2021, às 
09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios;  www.gov.br/com-
pras e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMc.

Protocolo: 693128
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo - tiPo PreGÃo PreseNciaL 

reGistro de PreÇo Nº 003/2021-PMc. 
objeto: registro de Preços, para futura e serviços de instalação de aparelhos de 
ar condicionado, tipo split de diversas potências, com fornecimento de materiais e 
insumos e manutenção preventiva e corretiva com troca de peças em aparelho de 
ar condicionado tipo acJ e SPliT na Prefeitura Municipal, fundos e autarquia. a data 
de abertura será no dia 27/08/2021 às 09:00hs. o Edital encontra-se à disposição 
no portal do TcM/Pa e no SiTE da PMc. curuçá/Pa, 13 de agosto de 2021. JeFFer-
soN Ferreira de MiraNda Prefeito Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 693152
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇo Nº 008/2021-tP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a To-
doS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para UrBaNiZaÇÃo da aVENida 
BraSil do NoVo HoriZoNTE do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará, ViSaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará, coNforME 
PlaNilHa orÇaMENTária E ProJETo. a abertura será no dia 02/09/2021, as 
08:30 horário de Brasília, Sala de licitações, localizada na Prefeitura Municipal de 
ipixuna do Pará/Pa. End. Travessa cristovão colombo s/n - centro, cep 68.637-000. 
informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico 
a TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
KiT MaTErNidadE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará. 
a abertura será no dia 27/08/2021, as 08:30horas, www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oB-
JETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para iNSTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa dE 
aParElHoS dE ar coNdicioNadoS E rEfriGEraÇÃo daS SEcrETariaS 
do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará. a abertura será no dia 27/08/2021, 
as 14:30horas, www.portaldecompraspublicas.com.br, informações e-mail: 
licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a TodoS 
oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para rEfEiÇÕES acoNdicioNadaS EM MarMiTEX, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS do MUNiciPio dE iPiXUNa do 
Pará. a abertura será no dia 28/08/2021, as 08:30horas, www.portaldecom-
praspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira-PreFeito
Protocolo: 693158

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Pregão eletrônico srP nº 009/2021 
objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especia-
lizada para o fornecimento de materiais de limpeza, higiene pessoal, conservação e 
descartáveis, para atender as necessidades da Prefeitura (Gabinete/Secretarias) e 
Fundos do Município de Magalhães Barata/PA. Conforme especificações constantes 
no aNEXo i - Termo de referência abertura: 27/08/2021 às 09h00min.
retirada do edital: Na coordenação de licitações e contratos - Prefeitura 
Municipal de Magalhães Barata, rua lauro Sodré, s/nº, centro, cEP: 68.722-
000, Magalhães Barata/Pa, das 8h ás 14h de segunda a sexta-feira. Poderá 
ser retirado gratuitamente no Portal da Transparência de Magalhães Barata/
Pa (www.magalhaesbarata.pa.gov.br), no Portal dos Jurisdicionados (http://
www.tcm.pa.gov.br) e no Portal compras Públicas (http://www.portaldecom-
praspublicas.com.br). coordenadora de Licitações e contratos: Lillian 
Witte Nogueira de oliveira.

Protocolo: 693161

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 286/2021/CPL, Beneficiária - BEL-
Para coMerciaL Ltda - cNPJ: 05.903.157/0001-40 - vencedora dos 
itens: 01, 12 perfazendo o valor total de: r$ 7.840,00 (Sete mil oitocentos 
e quarenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 287/2021/cPl, Bene-
ficiária - UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 10.242.466/0001-57- 
vencedora do item: 13 perfazendo o valor total de: r$ 11.998,40 (onze mil 
novecentos e noventa e oito  reais e quarenta centavos),  aTa dE rEGiSTro 
DE PREÇO Nº 288/2021/CPL, Beneficiária - RUBENS DANTAS NETO - CNPJ: 
10.417.609/0001-14 - vencedora dos itens: 02, 07, 08, 09, 11 perfazen-
do o valor total de: r$ 19.047,50 (dezenove mil quarenta e sete reais e 
cinquenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 289/2021/cPl, Be-
neficiária - REIS IND. E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI - 
cNPJ: 12.533.412/0001-76 - vencedora dos itens: 03, 17 perfazendo o valor 
total de: r$ 10.998,00 (dez mil novecentos e noventa e oito reais), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 290/2021/CPL, Beneficiária - C C R TISO - CNPJ: 
18.397.808/0001-10  - vencedora do item: 18 perfazendo o valor total de: 
r$ 2.799,20(dois mil setecentos e noventa e nove reais e  vinte centavos), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 291/2021/CPL, Beneficiária - PROBRASIL 
iNdUSTria E coMErcio EirEli - cNPJ: 22.259.031/0001-02 - vencedora 
dos itens: 04, 05 perfazendo o valor total de: r$ 45.0000,00 (Quarenta e 
cinco mil reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 292/2021/CPL, Beneficiária 
- V G dE SoUSa fErrEira lTda - cNPJ: 23.912.114/0001-03  - vencedora 
dos itens: 06, 10, 14, 16 perfazendo o valor total de: r$ 31.449,00(Trinta e 
um mil quatrocentos e quarenta e nove reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Nº 293/2021/CPL, Beneficiária - DAMASCENO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 
cNPJ: 33.505.139/0001-46 - vencedora do item: 15 perfazendo o valor total 
de: r$ 37.398,13 (Trinta e sete mil trezentos e noventa e oito reais e treze 
centavos).  Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do Pre-
gão Eletrônico nº 068/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 10.670/2021-
PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UNi-
forMES dESTiNadoS aoS SErVidorES do SErViÇo dE aTENdiMENNTo 
MÓVEl dE UrGÊNcia - SaMU 192 - dE MaraBá. Marabá 16/08/2021. 
Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 535/2020-GP.

Protocolo: 693162

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 334/2021/seVoP, Processo administra-
tivo nº 6.124/2020-ceL/seVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) Nº 022/2020-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços Nº 030/2020-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição de peças para mo-
tos, para atender as necessidades da secretaria municipal de viação e obras 
públicas, empresa: caraJaS coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda, ins-
crita no cNPJ 09.585.891/0001-60; Valor r$ 89.727,02 (oitenta e nove mil 
setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), assinatura 11/08/2021 Vi-
gência: 31/12/2021. Fabio cardoso Moreira, secretário de obras.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 311/2021/seVoP, Processo administra-
tivo nº 5.884/2021-PMM, autuado na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 
007/2021-cEl/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para rEforMa do GiNáSio MUNiciPal da folHa 16 - NoVa MaraBá, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Viação e obras Públicas - SEVoP. Empresa: coNSTrUTora f&f 
EirEli - EPP cNPJ: 06.261.152/0001-24; Valor r$ 1.615.940,16(um milhão, 
seiscentos e quinze mil, novecentos e quarenta reais e dezesseis centavos), 
assinatura 27/07/2021 Vigência: 27/07/2022. Fábio cardoso Moreira, se-
cretário de obras.
eXtrato ao coNtrato Nº 310/2021/seVoP, Processo administra-
tivo nº 16.646/2020-PMM, autuado na modalidade ToMada dE PrEÇoS 
Nº 064/2020-cEl/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHa-
ria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Na 
aVENida GoiáS - Bairro JardiM UNiÃo, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e obras Públi-
cas - SEVoP. Empresa: coNSTrUfoX - coNSTrUÇÕES E iNcorPoraÇÕES 
lTda. cNPJ: 22.929.707/0001-10; Valor r$ 1.248.255,83(um milhão, duzen-
tos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três 
centavos), assinatura 28/07/2021 Vigência: 28/07/2022. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 334/2021/seVoP, Processo administra-
tivo nº 6.124/2021-PMM, autuado na modalidade Pregão Presencial Nº 
022/2021-cEl/PMM, objeto: peças para motos. Para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP. Empresa: cara-
JáS coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ: 09.585.891/0001-60; 
Valor r$ 89.727,02(oitenta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e dois 
centavos), assinatura 11/08/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.
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secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL
eXtrato ao coNtrato Nº 320/2021/sMsi, Processo administra-
tivo nº 11.945/2021-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
071/2021-cPl/PMM, objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
lanches coffe-break para atender as necessidades da secretaria municipal de 
segurança institucional e seus órgão adidos, empresa: SaBor do cHEff co-
MErcio dE aliMENToS EirEli, cNPJ: ; Valor r$ 89.727,02(oitenta e nove 
mil, setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), assinatura 11/08/2021 
Vigência: 31/12/2021. Jair Barata Guimarães Secretário de Segurança insti-
tucional.

Protocolo: 693166

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 020/2021-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 9.545/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo dE coBErTUra E rEforMa Na QUadra da EMEf lUZia NUNES 
fErNaNdES, localiZada Na folHa 28, QUadra 40, loTES 06/07, Bair-
ro NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus ane-
xos; adjudicado e Homologado a empresa: a aMaNcio NETo EirEli, cNPJ: 
83.858.456/0001-14, vencedora com o Valor ToTal: r$ 1.186.891,80. as-
sinatura: em 16/08/2021, secretária Muncipal de educação - MariLZa 
de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 693170

coNtrato adMiNistratiVo Nº 395/ 2021-FMs 
Processo administrativo nº 8.038/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão eletrônico (srP) Nº 063/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de utensílios de cozinha, eletrodoméstico, eletrônicos e mobiliá-
rios em geral para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e 
demais Unidades Vinculadas. Empresa: SilVa & oliVEira lTda, inscrita no 
cNPJ sob no 18.938.547/0001-06, Valor: r$ 102.522,60 (cento e dois mil, 
quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). dotações orçamen-
tárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 
10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica 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, 10 305 0082 2.066 Manutenção ações 
Saúde Trabalhador - cErES, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material 
de consumo.  daTa da aSSiNaTUra 13 de agosto de 2021. Valmir silva 
Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato Nº 392/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 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. Empresa: co-
MErcial flEX EirEli. inscrita no cNPJ sob no 41.819.055/0001-05, Valor:  
r$ 50.714,35 (cinquenta Mil Setecentos e Quatorze reais e Trinta e cinco 
centavos). dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica 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 des-
pesas:  3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assinatura: 13/08/2021. 
Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá - Ma-
rabá/Pa.

coNtrato Nº 387/2021-FMs/PMM
Processo administrativo nº 8.038/2021-PMM. Pregão eletrônico n° 
063/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de utensílios de cozinha, 
eletrodoméstico, eletrônicos e mobiliários em geral para suprir as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. Empresa: co-
MErcial MiNaS BraSÍlia EirEli. inscrita no cNPJ sob no 18.768.894/0001-
20, Valor:  r$ 12.779,00 (doze Mil Setecentos e Setenta e Nove reais). dotações 
orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/
SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica 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 Vigi-
lância e Saúde Epidemiológica, Elemento de despesas:  3.3.90.30.00 Material de 
consumo. data da assinatura: 11/08/2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato Nº 384/2021-FMs/PMM
Processo administrativo nº 8.038/2021-PMM. Pregão eletrônico n° 
063/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de utensílios de co-
zinha, eletrodoméstico, eletrônicos e mobiliários em geral para suprir as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. 
Empresa: dT officE - diSTriBUidora dE ElETrÔNicoS EirEli. inscrita 
no cNPJ sob no 30.019.901/0001-20, Valor:  r$ 16.845,00 (dezesseis Mil 
oitocentos e Quarenta e cinco reais). dotações orçamentárias: 10 302 0084 
2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 
Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 122 0001 2.047 Manutenção 
Secretaria Municipal de Saúde - SEdE, 10 302 0084 2.061 Serviço atendi-
mento 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 assinatura: 11/08/2021. Valmir silva Moura - secretário Munici-
pal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato Nº 391/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 8.038/2021-PMM. Pregão eletrônico 
n° 063/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de utensílios de 
cozinha, eletrodoméstico, eletrônicos e mobiliários em geral para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vincula-

das. Empresa: GaSKaM coMÉrcio E coNSTrUÇÃo ciVil EirEli. inscrita 
no cNPJ sob no 32.519.346/0001-97 Valor:  r$ 30.000,00 (Trinta Mil reais) 
dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta comple-
xidade - Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saú-
de - 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 des-
pesas:3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assinatura: 11/08/2021. 
Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá - Ma-
rabá/Pa.

coNtrato Nº 383/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 8.038/2021-PMM. Pregão eletrônico 
n° 063/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de utensílios de 
cozinha, eletrodoméstico, eletrônicos e mobiliários em geral para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vincula-
das. Empresa: HErENio doS SaNToS coMErcio E iMPorTaÇÃo EirEli. 
inscrita no cNPJ sob no 12.283.935/0001-01, Valor:  r$ 4.180,00 (Quatro Mil 
cento e oitenta reais). dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção 
Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica 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, Ele-
mento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assinatura: 
12/08/2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá 
- Marabá/Pa.

coNtrato Nº 385/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 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 Se-
cretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. Empresa: HYPEr 
TEcHNoloGiES coMErcio dE iNforMáTica E SErViÇoS EirEli. inscrita 
no cNPJ sob no 40.689.972/0001-50, Valor:  r$ 17.053,10 (dezessete Mil 
cinquenta e Três reais e dez centavos). dotações orçamentárias: 10 302 
0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0082 
2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 122 0001 2.047 Manu-
tenção 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 con-
sumo. data da assinatura: 13/08/2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato Nº 386/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 8.038/2021-PMM. Pregão eletrônico n° 063/2021-
cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de utensílios de cozinha, eletro-
doméstico, eletrônicos e mobiliários em geral para suprir as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. Empre-
sa: oliTHiEr coMÉrcio dE MaTEriaiS EirEli. inscrita no cNPJ sob no 
09.630.087/0001-55, Valor:  r$ 4.736,00 (Quatro Mil Setecentos e Trinta e 
Seis 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, Ele-
mento de despesas:  3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assinatura: 
11/08/2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de 
Marabá - Marabá/Pa.

contrato nº 389/2021-FMs/PMM
Processo administrativo nº 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 Se-
cretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. Empresa: VG dE 
SoUSa fErrEira, inscrita no cNPJ sob no 23.912.114/0001-03, Valor:  r$ 
57.790,00 (cinquenta e Sete Mil Setecentos e Noventa reais). dotações or-
çamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/
SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica 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 aten-
ção Vigilância e Saúde Epidemiológica, Elemento de despesas:3.3.90.30.00 
Material de consumo. data da assinatura: 11/08/2021. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 693171

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 44/2021-srP 
objeto: registro de Preços Para aquisição de Materiais Elétricos e Prestação 
de Serviços Técnicos Especializados Para Manutenção da iluminação Públi-
ca do Município de Novo Progresso/Pa.Tipo: Menor preço por item. data da 
abertura: 31/08/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 693172
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

MUNicÍPio de ÓBidos
aViso de iNeXiGiBiLidade de 

LicitaÇÃo N°. 010/2021/PMo/seMsa
Fundamento Legal: Lei N°. 8.666/93, art. 25, caput. o Município 
de Óbidos por meio da secretaria Municipal de saúde, torna pública 
a contratação por inexigibilidade de licitação com a aSSociaÇÃo dE ca-
ridadE SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia dE ÓBidoS - cNPJ SoB o Nº 
10.217.271/0001-57. objeto: contratação da associação de caridade Santa 
casa de Misericórdia de Óbidos/Pa, objetivando a prestação de serviços médi-
co-hospitalar de baixa e média complexidade, conforme plano operativo-SUS 
2021/2022, em atendimento a demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor global: r$ 1.426.684,56 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, 
seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Valor mensal: 
r$118.890,38 (cento e dezoito mil, oitocentos e noventa reais e trinta e oito 
centavos), para o período de 12 (doze) meses. Ratificação: 13/08/2021. aNa 
eLZa de aNdrade taVares - secretária de saúde do Município de 
Óbidos/Pa - decreto nº 002/2021.

Protocolo: 693173

MUNicÍPio de ÓBidos - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

1º termo aditivo de reajuste de valor do contrato n° 001/2021 no percentual 
de 22,23%, para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, provenien-
te da dispensa de licitação nº002/2021/SEMSa/PMo. contratada: E. c. P. do 
aMaral, cNPJ: 18.704.206/0001-68. 1º Termo aditivo de reajuste de valor do 
contrato n° 002/2021 no percentual de 25%, para a manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro, proveniente da Dispensa de Licitação nº002/2021/SEMSA/
PMo. contratada: E. V. do aMaral - ME, cNPJ: 14.814.400/0001-45. objeto do 
contrato: contratação de empresa especializada para executar serviço de trans-
porte fluvial de pessoas, cargas e encomendas, incluindo enfermarias equipadas 
com oxigênio para transporte de pacientes em estado grave ou que necessitem 
de tratamento fora do domicílio (Tfd); transporte de gestores e demais funcioná-
rios para o cumprimento das ações de saúde e transporte de volumes diversos, 
nos trechos Óbidos-Pá/Santarém-Pa/Óbidos-Pá, a ser prestado por meio de linha 
regular, em atendimento às demandas desenvolvidas pela Secretaria Municipal 
de Saúde - SEMSa.  aNa eLZa de aNdrade taVares  - secretária Muni-
cipal de saúde- dec. 002/2021.

Protocolo: 693174

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 2021-1208-001. origem: Tomada de preço nº 004/2021 con-
tratante: Prefeitura Municipal de ourém, contratada(o):  ra & Engenharia ltda - 
Epp cNPJ: 12.926.462/0001-13. objeto: construção de um Terminal rodoviário 
ETaPa-2, obra será executada na Trv. Joaquim dionisio com a rua Perseverando 
Seixas, Praça do Terminal, na cidade de ourém/Pa, com recursos oriundos do 
Ministerio da integracao Nacional, nos termos do convênio 875159/2018, valor 
total: r$ 212.965,98 (duzentos e doze mil novecentos e sessenta e cinco reais 
e noventa e oito centavos). vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da 
ordem de serviço. data da assinatura: 12de agosto de 2021.
coNtrato Nº 2021-1308-001. origem: Tomada de preço nº 005/2021 
contratante: Prefeitura Municipal de ourém, contratada(o):  Saraiva & cia ltda, 
cNPJ Nº 12.545.515/0001-56, objeto: recuperação de estrada vicinal com ex-
tensão de 27,09 km, sendo 14,39km da Vila do limão até a Pa 251, e 12,7km da 
Pa 124 até o igarapé/Vila do arioré no Municipio de ourém/Pa, recursos oriundos 
da Secretaria de Estado de Transportes - SETraN, através do coNVÊNio Nº 
012/2021, valor total: r$ 807.957,90 (oitocentos e sete mil, novecentos e cin-
quenta e sete reais e noventa reais), vigência: 180 (cento e oitenta) dias a partir 
da ordem de serviço. data da assinatura: 13 de agosto de 2021. Francisco 
roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 693175

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20190455

oriGeM: coNtrato Nº 20190455
dEcorrENTE: liciTaÇÃo PÚBlica NacioNal (lPN) Nº 001/2019GaBiN
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/UEP - ProSaP.
coNTraTado: TraNSViaS coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM lTda.
oBJETo: contratação de empresa de engenharia para a execução das obras 

de macro e microdrenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de 
urbanização e de iluminação pública da primeira etapa do Programa de Sane-
amento ambiental, Macrodrenagem e recuperação de igarapés e margens do 
rio Parauapebas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
HistÓrico coNtratUaL:
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 63.663.434,03 (sessenta e três milhões e 
seiscentos e sessenta e três mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e três 
centavos).
Valor adiTado No 1º Tac (qualitativo): r$ 8.228.864,00 (oito milhões, 
duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais).
Valor do coNTraTo aPÓS o 1º Tac (qualitativo): r$ 71.892.298,03 (se-
tenta e um milhões, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e 
oito reais e três centavos).
Valor adiTado No 2º Tac: r$ 25.902.728,90 (vinte e cinco milhões, nove-
centos e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa centavos).
Valor do coNTraTo aPÓS o 2º Tac: r$ 97.795.026,93 (noventa e sete 
milhões, setecentos e noventa e cinco mil, vinte e seis reais e noventa e três 
centavos).
PraZo dE ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 25 de outubro de 2019 a 25 
de junho de 2021.
PraZo dE ViGÊNcia adiTado No 1º Tac: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo adiTado No 1º Tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia adiTado No 2º Tac: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo adiTado No 2º Tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterado.
Valor do 1º rEaJUSTE: r$ 4.271.297,16 (quatro milhões, duzentos e se-
tenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos);
Valor do coNTraTo aPÓS o Valor do 1º rEaJUSTE: r$ 102.066.324,09 
(cento e dois milhões, sessenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e 
nove centavos);
PraZo dE ViGÊNcia adiTado No 1º rEaJUSTE: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo adiTado No 1º rEaJUSTE: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNTraTo aPÓS 1º rEaJUSTE: inalterado.
Valor do 1º TErMo dE rEEQUilÍBrio-EcoNÔMico fiNaNcEiro: r$ 
6.436.760,24 (Seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e 
sessenta reais e vinte e quatro centavos);
Valor do coNTraTo aPÓS o Valor do 1º TErMo dE rEEQUilÍBrio-Eco-
NÔMico fiNaNcEiro: r$ 108.503.084,33 (cento e oito milhões, quinhentos 
e três mil e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos);
PraZo dE ViGÊNcia adiTado No 1º TErMo dE rEEQUilÍBrio-EcoNÔMi-
co fiNaNcEiro: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo adiTado No 1º TErMo dE rEEQUilÍBrio-EcoNÔMi-
co fiNaNcEiro: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNTraTo aPÓS o 1º TErMo dE 
rEEQUilÍBrio-EcoNÔMico fiNaNcEiro: inalterado.
Valor adiTado No 3º Tac: inalterado.
Valor do coNTraTo aPÓS o 3º Tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia adiTado No 3º Tac: até 28 de fevereiro de 2022.
PraZo dE EXEcUÇÃo adiTado No 3º Tac: até 31 de janeiro de 2022.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNTraTo aPÓS 3º Tac: 25 de outu-
bro de 2019 a 28 de fevereiro de 2022.
Valor adiTado No 4º Tac: r$ 29.337.909,48 (vinte e nove milhões, tre-
zentos e trinta e sete mil, novecentos e nove reais e quarenta e oito centa-
vos), SENdo: itens quantitativo (acréscimos) o valor de r$ 4.859.699,77 
(quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e 
nove reais e setenta e sete centavos) e itens Novos (qualitativos) no valor de 
r$ 24.478.209,71 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, 
duzentos e nove reais e setenta e um centavos) .
Valor do coNTraTo aPÓS o 4º Tac: r$ 137.840.993,81 (cento e trinta e 
sete milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e noventa e três reais e 
oitenta e um centavos).
PraZo dE ViGÊNcia adiTado No 4º Tac: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo adiTado No 4º Tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNTraTo aPÓS 4º Tac: inalterado.
daTa do adiTiVo: 12 de agosto de 2021.

Protocolo: 692721

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210390

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-015PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE SaUdE
coNTraTada(o) MaNUPa coMEr., EXPo., iMPo.dE EQUiP. E VEic. adaP. 
EirEli
oBJETo aquisição de veículos modelo ambulância, destinado a atender a Se-
cretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais)
ViGÊNcia 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes.
daTa da EMiSSÃo 20 de Julho de 2021

Protocolo: 692716

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210446

oriGeM coNcorrÊNcia Nº 3/2021-03ProsaP
coNTraTaNTE ProSaP-ProGraMa MUNiciPal dE SaNEaMENTo 
aMBiENTal
coNTraTada TraNSViaS coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM lTda
oBJETo coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada EM 
oBraS dE SaNEaMENTo Para a EXEcUÇÃo da oBra dE aMPliaÇÃo E 
MElHoria da ESTaÇÃo dE TraTaMENTo dE ESGoTo do Bairro TroPi-
cal (ETE TroPical), a QUal faZ ParTE do ProJETo dE SaNEaMENTo 
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aMBiENTal, MacrodrENaGEM E rEcUPEraÇÃo do iGaraPÉ laJEado, EM 
dESENVolViMENTo No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor ToTal r$ 18.642.810,86 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e 
dois mil, oitocentos e dez reais e oitenta e seis centavos)
ProGraMa dE TraBalHo Exercício 2021 Projeto 4001.175123053.1.004 in-
fraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto, Classificação econô-
mica 4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor 
de r$ 18.642.810,86.
ViGÊNcia 14 (quatorze) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes.
daTa dE EMiSSÃo 12 de agosto de 2021

Protocolo: 692717

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBa

eXtrato de terMo de FoMeNto 017/2021
do oBJeto
Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO o repasse de recursos fi-
nanceiros, feito pelo MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS-Pa, através da Secreta-
ria Municipal de Esporte e lazer - SEMEl, diretamente a aSSociaÇÃo dE 
dESENVolViMENTo ESPorTiVo EdUcacioNal E cUlTUral dE arTES dE 
ParaUaPEBaS- aSdEcaP, para “Promover as técnicas e a cultura da capoeira, 
do futsal, do karatê e da dança, utilizando o esporte para promoção de saúde 
e qualidade de vida contemplando: crianças, adolescentes, jovens e adultos”.
do VaLor
Para execução do objeto deste TErMo dE foMENTo, o MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS - Pa, através da Secretaria Municipal de Esporte e lazer - SEMEl, 
repassará a importância de r$ 672.030,01 (seiscentos e setenta e dois mil trinta 
reais e um centavo), conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho.
do PraZo de dUraÇÃo
o presente fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com término 
em 31/03/2022.

Parauapebas-Pa, 13 de agosto de 2021.
LeaNdro GaMBeta

Secretário Municipal de Esporte e lazer
Protocolo: 692724

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de terMo de FoMeNto 018/2021

do oBJeto
Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO o repasse de recursos fi-
nanceiros, feito pelo MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS-Pa, através da Secretaria 
Municipal de Esporte e lazer - SEMEl, diretamente ao Parauapebas futebol 
clube - Pfc para ““Promover iniciação esportiva e condicionamento a realida-
de profissional de futebol de campo à crianças e adolescentes do sexo mascu-
lino e feminino com faixa etária variante entre 06 (seis) e 17 (dezessete) anos 
nos bairros Nova Vida, União, liberdade, Bambuí, Palmares Sul, Palmares ii 
e cedere”.
do VaLor
Para execução do objeto deste TErMo dE foMENTo, o MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS - Pa, através da Secretaria Municipal de Esporte e lazer - SEMEl, 
repassará a importância de r$ 498.600,24 (Quatrocentos e noventa e oito mil 
seiscentos reais e vinte e quatro centavos) conforme cronograma de desem-
bolso do Plano de Trabalho.
do PraZo de dUraÇÃo
o presente fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com término 
em 28/02/2022.

Parauapebas-Pa, 13 de agosto de 2021.
LeaNdro GaMBeta

Secretário Municipal de Esporte e lazer
Protocolo: 692727

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato
oriGeM: coNtrato nº 20200326

dEcorrENTE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2020-011SEMEd
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMEd
coNTraTado: VaNTUir ValTEr daMacENa.
oBJETo: locaÇÃo do iMÓVEl localiZado Na aVENida VS-10, QUadra 
04, loTES 01 a 04, Bairro califÓrNia, NESTE MUNicÍPio, Para fUNcio-
NaMENTo da EScola MUNiciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal Mario laGo, 
No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 336.000,00 (Trezentos e trinta e seis Mil 
reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 25 de agosto de 2020 a 25 de agosto de 
2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 672.000,00 (Seiscentos e setenta 
e dois mil)
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 25 de agosto de 2020 a 25 de agosto 
de 2021.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 336.000,00 (Trezentos e trinta e seis Mil 
reais), E o PraZo 12 (doze) meses (25 de agosto de 2021 a 25 de agosto 
de 2022).
daTa do adiTiVo: 13/08/2021

Protocolo: 692911

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210180
oriGeM: coNtrato nº 20210180

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ fMS/ SEMSa
coNTraTado: SalUTE diST. dE MEd. E ProdUToS HoSPiTalarES.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo 

coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSPÍTal 
GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE SaÚ-
dE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), cENTro 
dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo 
(UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia (SaMU), cENTro dE 
aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTENÇÃo doMiciliar - Sad 
E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE, No 
MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 500.042,00 (quinhentos mil e quarenta 
e dois reais).
ViGENcia iNicial do coNTraTo: 14 de abril de 2021 a 14 de outubro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 618.997,70 (seiscentos e dezoito mil, 
novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 118.955,70 (cento e dezoito mil, novecentos 
e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).
daTa do adiTiVo: 02/08/2021

Protocolo: 692866
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210187

oriGeM: coNtrato nº 20210187
dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ fMS/ SEMSa
coNTraTado: f. cardoSo & cia lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo 
coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSPÍTal 
GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE SaÚ-
dE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), cENTro 
dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo 
(UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia (SaMU), cENTro dE 
aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTENÇÃo doMiciliar - Sad 
E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE, No 
MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 219.350,00 (duzentos e dezenove mil e 
trezentos e cinquenta reais).
ViGENcia iNicial do coNTraTo: 14 de abril de 2021 a 14 de outubro de 
2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 274.124,36 (duzentos e setenta e 
quatro mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 54.774.36 (cinquenta e quatro mil, setecen-
tos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
daTa do adiTiVo: 02/08/2021

Protocolo: 692870

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210182
oriGeM: coNtrato nº 20210182

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ fMS/ SEMSa
coNTraTado: araÚJo & SilVa farMacia EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo 
coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSPÍTal 
GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE SaÚ-
dE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), cENTro 
dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo 
(UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia (SaMU), cENTro dE 
aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTENÇÃo doMiciliar - Sad 
E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE, No 
MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 579.056,44 (quinhentos e setenta e nove 
mil, cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
ViGENcia iNicial do coNTraTo: 22 de abril de 2021 a 22 de outubro de 
2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 723.709,69(setecentos e vinte e três 
mil, setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 144.653,25 (cento e quarenta e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).
daTa do adiTiVo: 02/08/2021

Protocolo: 692868

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210176
oriGeM: coNtrato nº 20210176

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ fMS/ SEMSa
coNTraTado: UlTraMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo 
coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSPÍTal 
GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE SaÚ-
dE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), cENTro 
dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo 
(UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia (SaMU), cENTro dE 
aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTENÇÃo doMiciliar - Sad 
E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE, No 
MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 1.389.041,35 (hum milhão, trezentos e 
oitenta e nove mil, quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).
ViGENcia iNicial do coNTraTo: 12 de abril de 2021 a 12 de outubro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 1.733.668,95 (hum milhão, sete-
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centos e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco 
centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 344.627,60 (trezentos e quarenta e quatro 
mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).
daTa do adiTiVo: 02/08/2021

Protocolo: 692869

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210401

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-0019PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o) coMaBEM SUPErMErcado E diSTriBUiÇÃo EirEli-EPP
oBJETo aquisição de Gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
Suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da Secretaria 
Municipal de assistência Social, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 1.210.752,69 (um milhão, duzentos e dez mil, setecentos e 
cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
ViGÊNcia 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
daTa da EMiSSÃo 29 de Julho de 2021

Protocolo: 692879

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210404

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-0019PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o) SaBorE frioS EirEli
oBJETo aquisição de Gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
Suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da Secretaria 
Municipal de assistência Social, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 459.123,02 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e 
vinte e três reais e dois centavos)
ViGÊNcia 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
daTa da EMiSSÃo 02 de agosto de 2021

Protocolo: 692873

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210405

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-0019PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o) MUSTafÉ & BorGES lTda
oBJETo aquisição de Gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
Suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da Secretaria 
Municipal de assistência Social, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 373.985,68 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e 
oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
ViGÊNcia 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
daTa da EMiSSÃo 02 de agosto de 2021

Protocolo: 692874

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a 
abertura do Pregão Eletrônico nº 026/2021, registro de Preço Para futura e 
Eventual contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de locação de 
Transporte  Escolar, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação  do Município de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebi-
mento de propostas, análise e julgamento será em 27 de agosto de 2021 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das 
licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleber-
son Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 693176

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°079/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021/srP/PMsa/FMas

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas 
nas modalidades de marmitex e self serviçe, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Santana do araguaia e seus departamentos e para o 
fundo Municipal de assistência Social.  abertura no dia 30/08/2021 ás 14:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
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: 693178

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°085/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 61/2021/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços gráficos e comunicação visual para aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de Santana do araguaia e suas 
Secretarias em geral e seus departamentos.  abertura no dia 31/08/2021 ás 
15:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
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: 693179

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°087/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2021/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de 
expediente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santana 
do araguaia - Pá.  abertura no dia 06/09/2021 ás 10:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
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: 693180

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°083/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 59/2021/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de instalação, desinstalação, limpeza, 
manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, bebe-
douros, geladeira e freezer, com fornecimento e substituição de peças danifi-
cadas do sistema de refrigeração por peças novas, para atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal e Secretarias em geral e seus departamentos.  
abertura no dia 30/08/2021 ás 10:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
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: 693181

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°084/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 60/2021/srP/FUNdeB

objeto: registro de preços para futura e eventual e parcelada aquisição de 
peças de reposição para ônibus Escolar, com fornecimento de forma fracio-
nada, para suprir as necessidades do fundo Nacional de desenvolvimento da 
Educação Básica - fUNdEB, do Município de Santana do araguaia - Pá.  aber-
tura no dia 31/08/2021 ás 09:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
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: 693182

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 115/2021

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidoresabaixo designadoscomo fiscais do contrato 
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oriundo da Tomada de Preços 006/2021-SEMSa coNTraTo 222/2020, que 
tem como objeto a contratação de Empresa Para adequação Para instalação 
de Posto de Saúde no Bairro da Prainha no Município de Santarém; Titular 
- débora Quézia Escócio de almeida - Matrícula: 89481, cPf nº 015.561.062-
70 e rG 6725979-Servidora/SEMSa. Suplente - Gabriel rodrigues Gomes - 
Matrícula: 87136, cPf nº 016.716.172-58 e rG 6841584 -Servidor/SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário bem como a Portaria nº 004/2021, publica-
da dia 19/01/2021 no Diário Oficial nº 34.464, pág. 48, protocolo 619537. 
registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 16 de 
agosto de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - Secretaria Municipal de Saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMS de 22/03/2021.

Portaria Nº 116/2021
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidoresabaixo designadoscomo fiscais do contrato 
oriundo da Tomada de Preços 003/2021-SEMSa  coNTraTo 225/2020, que 
tem como objeto contratação de Empresa Para construção da Ubs do Bairro 
da aldeia Pertencente a região da Zona Urbana no Município de Santarém; 
Titular - Gabriel rodrigues Gomes - Matrícula: 87136, cPf nº 016.716.172-58 
e rG 6841584 -Servidor/SEMSa. Suplente - débora Quézia Escócio de al-
meida - Matrícula: 89481, cPf nº 015.561.062-70 e rG 6725979 -Servidora/
SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário bem como a Portaria nº 005/2021, publicada 
no dia 19/01/2021 no Diário Oficial nº 34.464, pág. 48, protocolo 619537. Re-
gistre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, 16 de agosto 
de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretaria Municipal de saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

Protocolo: 693177

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM 
aViso de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetÔNico Nº 00041/2021 - srP 
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna público 
a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada no 
dia 16/08/2021, PaGiNa 91 do diário oficial do ESTado (ioEPa), que 
objetiva o rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS GráficoS, ViSaNdo SUPrir 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E dEMaiS SEcrETariaS do MUNicÍPio 
dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a data do recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 30/09/2021; leia-
se: a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habili-
tação será no dia 30/08/2021, continuando inalterada as demais informações.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 693183

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 056/2021 - srP
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS SoB dEMaNda, coM forNEciMENTo dE MÃo dE 
oBra E EQUiPaMENToS, Na MaNUTENÇÃo PrEdial, NaS UNidadES dE 
rESPoNSaBilidadE do MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. abertura: 
30/08/2021 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 693184

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 062/2021 - srP
rEGiSTro dE PrEÇoS Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UMa 
USiNa dE PMf coM caPacidadE dE ProdUÇÃo dE 30 ToNEladaS Por 
Hora (oU SUPErior), Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 

MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS. abertura: 31/08/2021 às 09 h30m. 
EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: ave-
nida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails 
licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 693185

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 063/2021 - srP
rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE UMa MaQUiNa dE BlocoS E 
PaVErS HidráUlica coM SEUS coMPlEMENTarES, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS. abertu-
ra: 01/09/2021 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede 
da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 693186

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra de sÃo JoÃo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo: 

PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.031-PMsJa srP
a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 26/08/2021, às 08:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.031-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEcoS Para fUTUra 
coNTraTacao dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErVicoS GraficoS oB-
JETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES doS fUNdoS, SEcrETariaS ViN-
cUladoS a PrEfEiTUra MUNiciPal dE Sao Joao do araGUaia. o edital 
estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Mural de licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/catego-
ria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.032-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 26/08/2021, às 09:00h (horário de  Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.032-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEcoS Para fUTUra 
aQUiSicao dE fErraMENTaS EM GEraiS, Para aTENdEr a PrEfEiTUra 
MUNiciPal do MUNiciPio dE Sao Joao do araGUaia- Pa. o edital estará 
disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de 
licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licita-
coes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.033-FMs

o Fundo Municipal de saúde de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 26/08/2021, às 13:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.033-fMS, tipo menor 
preço por item, objeto: coNTraTacao dE PESSoa fiSica oU JUridica, 
Para PrESTacao dE SErVicoS MEdicoS ESPEcialiZadoS, Para aTEN-
dEr aS dEMaNdaS do HoSPiTal MUNiciPal, do MUNiciPio dE Sao Joao 
do araGUaia-Pa. o edital estará disponível no sítio do https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, https://saojoao-
doaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.
com. ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 693187

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
retiFicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público a reti-
ficação da publicação do Aviso Processo Seletivo Público, Edital 001/2021, 
circulada em 16/08/2021 no doE/Pa pág. 92, d.o.U seção 3 pág. 219 e 
diário do Pará pág. B8, como segue: oNde se LÊ: inscrições no período de 
18/08 a 24/09/21. o processo será executado sob a responsabilidade técnica 
e operacional do instituto de desenvolvimento Social ágata, com previsão 
de aplicação das provas objetivas dia 31/10/21 e o resultado final para o dia 
26/11/21. o Edital completo, com todas as informações do certame. fica-
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rá disponível no site: www.institutoagata.com.br, www.saomigueldoguama.
pa.gov.br e Quadro de avisos da Prefeitura a partir de 16/08/21. Leia-se: 
inscrições no período de 01/ a 24/09/2021. o processo será executado sob a 
responsabilidade técnica e operacional do instituto de desenvolvimento So-
cial ágata, com previsão de aplicação das provas objetivas dia 24/10/21 e o 
resultado final para o dia 26/11/21. O Edital completo, com todas as informa-
ções do certame. ficará disponível no site: www.institutoagata.com.br, www.
saomigueldoguama.pa.gov.br e Quadro de avisos da Prefeitura a partir de 
17/08/21. eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 693188

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de reGoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Uruará torna público para conhecimento de to-
dos, que o Pregão Eletrônico nº 9/2021-00029, objeto: registro de Preços 
para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de 
material gráfico, prestação de serviços de impressão, acabamento gráfico e 
encadernações para suprir a demanda das Secretarias e fundos Municipais da 
Prefeitura de Uruará, que após análise da inexequibilidade dos preços, resol-
ve revogar em todos os seus termos o referido processo licitatório. Gilson de 
oliveira Brandão-Prefeito Municipal.

Protocolo: 693189

..

ParticULares
.

  
UNidade B37 - BeLÉM 

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de 
cadastro reserva para os seguintes cargos:
1032/21 – instrutor senat (trânsito)
1050/21 – instrutor senat (Gestão)
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestse-
nat.org.br/ vagas, durante o período de inscrições, que será de 17/08 a 
24/08/2021.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.

Protocolo: 692553

..

eMPresariaL
.

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

PUBLicaÇÃo dos NoMes sorteados 
Para coMPor a sUBcoMissÃo tÉcNica da 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002.21. cP.saaeP
o serviço autônomo de água e esgoto de Parauapebas – saaeP, torna 
Público, os nomes dos profissionais formados em comunicação, publicidade ou 
em marketing SorTEadoS em sessão pública para compor a Subcomissão 
Técnica para julgamento das propostas técnicas que serão apresentadas na 
licitação na modalidade de concorrência Pública nº 002.21. cP.SaaEP – Técni-
ca e Preço, tendo como objetivo a contratação de agência de publicidade para 
prestação de serviços especializados em comunicação social, em atendimento 
às necessidades do Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – 
SaaEP. fica a composição da SUBcoMiSSÃo TÉcNica constituída com os 
seguintes membros: NaYaNE lEGUlli, aNdrEia BaTiSTa E caMila fErrEi-
ra. caso haja força maior os suplentes serão: Érica cardoSo coSTa, SUE 
aNNE coSTa E JacKSoN foNTES.

Parauapebas- Pa, 17 de agosto de 2021.
LiLiaN cristiNa Pereira

Presidente da comissão Permanente de  licitação
 Port. nº 525/2021-SaaEP

Protocolo: 692989

aViso de reQUeriMeNto 
de reNoVaÇÃo de LiceNÇa

a ceNtrais eLÉtricas do Norte do BrasiL s/a
eLetroBras eLetroNorte 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará - SEMaS-Pa a licença de instalação - li n° 3156/2021, 
com validade até 23/07/2023, referente à implantação da quarta unidade 
geradora da UHE curuá-Una, localizada no município de Santarém- Pa.

Jader Fernandes de Jesus
Superintendência de Gestão ambiental - EaM

Protocolo: 693190

Posto iccar Ltda 
cNPJ: 02.280.133/0013-28

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
renovação da licença de operação - lo nº 503/2017, por meio do processo 
nº 3634/2021, para atividade de comércio Varejista de combustíveis para 
veículos automotores, localizado na Tv. dr. Êneas Pinheiro, nº 2881, bairro 
Marco, no Município de Belém/Pa.

Protocolo: 693191

Posto iccar Ltda 
cNPJ: 02.280.133/0072-88 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
licença de operação - lo, por meio do processo nº 243/2021, para atividade 
de comércio Varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na 
rod. alça Viária, s/nº, km 2,97, bairro São João, no Município de Marituba/Pa.

Protocolo: 693192

FaZeNda saNta tereZa s/a 
cNPJ/MF Nº 04.930.913/0001-68. Nire Nº 15300006244

coNVocaÇÃo
convidamos os senhores acionistas a comparecerem à reunião de assem-
bleia Geral ordinária, que se realizará em nossa sede social, na fazenda Santa 
Tereza, no Município de redenção, Estado do Pará, às 10:00 horas do dia 29 de 
agosto de 2021, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a)Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações finan-
ceiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020;b)
distribuição de dividendos, e c)outros assuntos de interesse da companhia. in-
formamos ainda, que as demonstrações financeiras e os demais documentos de 
que trata o art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31/12/2020, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da sociedade. reden-
ção-Pa, 04 de agosto de 2021. a diretoria.

Protocolo: 693193

J d aLVes de LiMa - Me 
cNPJ nº 19.631.161/0001-01 

Torna público que sob o processo n° 2020/23968 recebeu da SEMaS, a lo 
n° 12848/2021 para  atividade de empresa transportadora de substancias 
e produtos perigosos, localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, 
Estado do Pará.

Protocolo: 693194

a empresa Norte aMaZÔNia coMÉrcio 
de Metais e traNsPorte Ltda-ePP 

cNPJ: 17.166.691/0001-09 
Publica que rEcEBEU da SEMMaT Benevides, a licença de operação nº 
139/2021, no dia 22/07/2021, para a atividade de venda de metais (sucatas), 
conforme processo nº 095/2021.

Protocolo: 693195

aLtaMed distriBUidora de MedicaMeNtos Ltda
coNcessÃo de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo

a empresa aLtaMed distriBUidora de MedicaMeNtos Ltda 
cNPJ 21.581.445/0001-82 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - SEMa a licença ambiental de operação nº l063621 para o co-
mércio atacadista de Medicamentos e drogas de Uso Humano localizada no 
endereço Estrada do curuçambá, nº 50, curuçambá, ananindeua/Pa.

Protocolo: 693196

saLoBo Metais s.a.
a salobo Metais s.a., cNPJ 33.931.478/0001-94, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente da Prefeitura Municipal de 
Parauapebas, em 05 de agosto de 2021, a licença de operação nº 106/2021, 
sob processo nº 3557/2020, para operação de alojamentos coletivos Não 
Turísticos Tipo casa do Estudante, Pensionatos e Similares, com validade de 
02 anos, localizada no município de Parauapebas-Pa.

Protocolo: 693197

a empresa r NoGUeira iNdUstria 
e coMercio de Madeiras eireLi 

cNPJ n.º 40.188.027/0001-74, 
rod Pa 150 , KM 150,MoJU-Pará, torna se público que recebeu da SEcTE-
MA- MOJU,  LO 025/2021 val.02/06/2023, serraria com desdobro e benefi-
ciamento.

Protocolo: 693198

NotiFicaÇÃo
ao seNHor

JosÉ WiLLiaN siQUeira da FoNseca
PreFeito do MUNicÍPio de oriXiMiNÁ

ProcediMeNto Nº 2021.08.09.0004 - cMo
a presidente da comissão Processante designada pela resolução nº 
003/2021, de 10 de agosto de 2021, da câmara Municipal de oriximiná, 
constituída para apurar denúncia de infração político-administrativa constante 
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do procedimento protocolado sob o nº 2021.08.09.0004, vem à presença de 
Vossa Excelência NoTificá-lo de que se encontra na condição de acUSado, 
conforme determina o art. 5º, iii do decreto-lei nº 201/67.
o objeto dos trabalhos da comissão Processante consiste na apuração de 
denúncia formulada por José Maria calderaro filho, que aponta infração polí-
tico-administrativa configurada pela contratação irregular de servidores tem-
porários pela Prefeitura Municipal, no período de janeiro a junho de 2021.
assim sendo, informo que Vossa Excelência poderá acompanhar o processo 
pessoalmente ou por procurador regularmente constituído nos autos.
informo ainda que Vossa Excelência possui prazo de 10 (dez) dias, contados 
do recebimento desta notificação, para apresentação de defesa prévia a ser 
protocolada na Secretaria da câmara Municipal de oriximiná, podendo arrolar 
testemunhas, até o número de 10 (dez) e requerer a produção das provas que 
entender cabíveis ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
No caso de requerimento de prova testemunhal, solicito que seja apresentado 
rol com a qualificação completa, contendo - tanto quanto possível - o nome 
completo da testemunha, endereço residencial e comercial e telefones para 
contato.
Destaco ainda que serão observadas as notificações pessoais nos estritos 
moldes do art. 5º, iV do decreto-lei nº 201/67, bem como que serão publica-
dos os atos oficiais pertinentes no Diário Oficial dos Municípios, da Federação 
das associações de Municípios do Pará - faMEP, competindo-lhe o regular 
acompanhamento a partir do recebimento desta comunicação.
ademais, conforme determina o art. 5º, iii do decreto-lei nº 201/67, ressalto 
que segue em anexo à presente notificação a cópia da denúncia e documentos 
que a instruem, quais sejam:
1 - cópia da carteira de identidade e do cadastro de pessoa física do denun-
ciante;
2 - cópia do título de eleitor do denunciante;
3 - cópia do comprovante de residência do denunciante;
4 - cópia da lei Municipal nº 6.059/97;
5 - cópia da relação dos Servidores Temporários - dezembro/2020;
6 - cópia da relação dos Servidores Temporários - janeiro/2021;
7 - cópia da relação dos Servidores Temporários - fevereiro/2021;
8 - cópia da relação dos Servidores Temporários - março/2021;
9 - cópia da relação dos Servidores Temporários - abril/2021;
10 - cópia da relação dos Servidores Temporários - maio/2021;
11 - cópia da relação dos Servidores Temporários - junho/2021;
12 - cópia integral dos autos;
finalmente, solicito que em sua defesa prévia apresente endereço residencial, 
profissional e eletrônico, bem como telefone de contato para envio de notifi-
cações, a fim de que seja efetuada sua regular convocação para acompanha-
mento dos trabalhos.

oriximiná, 11 de agosto de 2021.
Marta MoNteiro GodiNHo

Presidente
Protocolo: 693199

a BraNdÃo coMÉrcio de Materiais 
de coNstrUÇÃo 

cNPJ 33.678.894/0001-22
Torna Público que requereu à SEMMa licença operacional para extração de 
areia no Sítio Tambor Br-230 km 136 Mun. rurópolis Processo 2020/0017

Protocolo: 693200

LetÍcia Pereira estreLa 
cPF 870.603.962-68 

Torna público que Requereu da SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro no 
Garimpo conrrado Município de itaituba/Pa. através do Proc. 819/2021.

Protocolo: 693201

LetÍcia Pereira estreLa 
cPF 870.603.962-68 

Torna público que Requereu da SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro no 
Garimpo conrrado Município de itaituba/Pa. através do Proc. 820/2021.

Protocolo: 693202

LetÍcia Pereira estreLa 
cPF 870.603.962-68 

Torna público que Requereu da SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro no 
Garimpo conrrado Município de itaituba/Pa. através do Proc. 822/2021.

Protocolo: 693203

LetÍcia Pereira estreLa 
cPF 870.603.962-68

Torna público que Requereu da SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro no 
Garimpo conrrado Município de itaituba/Pa. através do Proc. 821/2021

Protocolo: 693204

caMara MUNiciPaL de PLacas
eXtrato do coNtrato Nº 013/2021- cMP

origem: iNEXiGiBilidadE nº 013/2021, contratante: câmara Municipal de 
Placas, cNPJ: 01.612.652/0001-40. oBJETo: SErViÇoS coNSUlToria ES-

PEcialiZada EM liciTaÇoES E coNTraToS adMiNiSTraTiVoS. contrata-
da: dEBoraH JordaNNa coSTa SociEdadE iNdiVidUal dE adVocacia, 
inscrita no cNPJ nº 42.717.569/0001-12. Valor ToTal: r$ 27.600,00(vinte 
e sete mil e seiscentos ) ViGÊNcia: 02/08/2021 a 02/08/2022. daTa da 
aSSiNaTUra: 02/08/2021.

Placas(Pa), 13 de agosto de 2021.
MarcioNe rocHa reiBeiro

Presidente da cMP
Protocolo: 693205

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cee/Pa - ensi-
no Médio na Modalidade educação de Jovens e adultos a distância, código 
do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida 
escolar dos alunos concluintes do ensino Médio, eJa do ano de 2021:
adenilton da Silva; alessandra aparecida de oliveira; alessandra Norbim 
de assis dias; alex laurindo dos Santos; alex Sandrer ribeiro Bernadino; 
alexandre leonel de oliveira; aline rodrigues Schneider; alisson Wellyngton 
ferreira de Souza; ana Paula de Mota costa rocha; ariana aguiar de Paula; 
Breno Gonçalves de Souza ribeiro; Bruno cardoso Silva; Bruno de Souza 
Bragança; carla amaral de Souza; cristiano Guilherme da Silva; dalmo de 
arvelos alves; daniela alves da cruz; danyelle lopes da rocha; darci Neris 
da fonseca; deise Maria freitas Gil; dyone da conceição Pereira; Eliane de 
assis almeida; Elias conceição; fabiana do carmo almeida; fernanda dos 
Santos Xavier; flavia Milão; francisco Mendes alves Junior; franklin rocha 
Silva; Gedeon costa Monteiro; Gilson ferreira da Silva; Giovanni Barone; 
Grabriel alves dos Santos; Graciliano Souza Silva; Hédner Vervloet Thomaz; 
idelmar rodrigues da Silva; izautino ferreira de almeida; Jacques dos San-
tos; Jean Paulo ferraz frança; Jhônathan lopes Pereira; John Julio Tozatto; 
Jonas das Neves Santos; Jorge inácio de almeida; Jose alex Maciel Santos; 
José George Melo de almeida; Julia Nascimento Silva; Karina Braga de carva-
lho Soares; Karol Santos de Jesus; Ketellen Pereira Thomaz; Keylla fernanda 
de oliveira Santos lima; laise andrade Batista; leonardo almeida Xavier; 
Leticia Soares Lopes; Luan Gomes Buffon; Lucas Botelho De Souza; Magdiane 
Guedes feitosa; Marcia acioli leonardi; Maria damiane do Sacramento cal-
deira ferreira; Maria iasmim Santana de castro; Marley Pereira Xavier; Moi-
sés rangel Varejão de alvarenga; Neuzimara Pereira de Vasconcelos lima; 
Ninamara Machado; osvalnei Souza rocha; Pâmela Valéria Vieira imberti; 
Paulo Sergio Muzi; Pedro Venancio rezende costa; Pragneshkumar ishvarlal 
Patel; ranan rossoni; raquel cardoso amaral Morais; rebeca fernanda dos 
Santos dalbém; regina Pimenta de carvalho; renata Paula dos Santos; re-
nildo de Sousa Santos; rita de cássia ramos coutinho; rodrigo Soares da 
rocha; rogerio Pereira da Silva; romário de Paula; rosimar Veríssimo; Sarah 
Bianca de Melo Jose; Saulo de Tarso feliciano de Jesus; Silvia Helena de 
Souza; Simone christina de oliveira chequer; Tatiana alves da Silva; Tatiana 
Santos da Silva cruz; Tiago de Souza dos Santos; Vanderlei alves rodrigues; 
Vanessa Marcos; Veber Septimio dantas Junior; Walace dias calmon; Wélida 
cassimiro cardoso; Wellington Batista de Sousa; Wirllen Braz ramos; Yago 
Messias oliveira da Silva Vieira; Yan Paiva albertoni lima.

Protocolo: 693206

FaZ. seLectas, BeaL BertoLiNi 
eMPreeNdiMeNtos aGroPecUÁrios Ltda 

cNPJ: 02.031.661/0001-00
Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
069/2016 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 693207

reNaN Brito de sÁ coMercio Ltda 
(iMPerio das carNes & cia) 

cNPJ: 42.913.091/0001-04 
TorNa PÚBlico QUE rEQUErEU a licENÇa dE oPEraÇao da SEMa do 
MUNiciPio dE UrUará - Pa, Para a aTiVidadE dE coMErcio VarEJiSTa 
dE carNES - aÇoUGUE. ProTocolo Nº 2809/2021.

Protocolo: 693208

cÂMara MUNiciPaL de MediciLÂNdia
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 006/2021 
PreGÃo PreseNciaL Nº 006/2021 

objeto: contratação de empresa para fornecimento de Material Permanente, 
para atender as demandas da câmara Municipal de Medicilândia/Pa. coNTra-
To Nº 006/2021. contratante: câmara Municipal de Medicilândia. contrata-
da: E a da Silva Eireli. Valor total de r$ 99.008,00 (noventa e nove mil e oito 
reais). Vigência 09/08/2021 à 31/12/2021.

coNtrato Nº 007/2021 
PreGÃo PreseNciaL Nº 006/2021 

objeto: contratação de empresa para fornecimento de Material Permanente, 
para atender as demandas da câmara Municipal de Medicilândia/Pa. coNTra-
To Nº 007/2021. contratante: câmara Municipal de Medicilândia. contratada: 
Papelaria Paixão ltda. Valor total de r$ 123.690,00 (cento e vinte e três mil, 
seiscentos e noventa reais). Vigência 09/08/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 693209
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