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  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663
GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: iran ataide de lima
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Henderson Lira Pinto
Tel.: (93) 98412-6196 

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa
Tel.: (91) 98585-2595

sEcREtARiA EstRAtéGicA 
DE ARticuLAção DA ciDADANiA
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: 3342-0351/0352/0363 
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique teixeira de barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Hana Sampaio Ghassan   
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Jorge Luiz Guimarães Panzera
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3585/3587  

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretor Geral: Evanilza da Cruz Marinho Maciel 
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324  Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente:  Braselino Carlos Assunção da Silva
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5802/5804 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Rômulo Rodovalho Gomes
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretor Geral: Joel Monteiro de Jesus
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Jorge Luiz Guimarães Panzera
Presidente

Aroldo Carneiro
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Raimunda Helena Nahum Gomes
Diretora de Documentação e Tecnologia

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará

RECEPÇÃO: 4009-7800
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R$ 80,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

A ioE tEM uM REcADo PARA suA EMPREsA
PuBLicAR No DiÁRio oficiAL ficou MAis 

RÁPiDo E MAis sEGuRo.

o sistema e-diário, que recebe publicações para o diário oficial do 
Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do 

estado com seus usuários.

cRitéRios PARA PuBLicAção DE ARQuivos fEcHADos 

fonte verdana, corpo 7, entrelinhamento 120%
Novo formato doe: a4 - área de trabalho (19 x 27)
devem ser fechados no formato Pdf x1a, sem marcas de cortes, texto em preto 100%
imagens devem estar em P&b ou em escala de cinza e resolução mínima de 220 dpi. 
Não condensar ou expandir as fontes e imagens
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

REcEBiMENto DE ARQuivos No BALcão DA ioE 
devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

MAis iNfoRMAçÕEs
(91) 4009-7800 / 4009-7842 | suporte@ioe.pa.gov.br



4  diário oficial Nº 34.675 Quinta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2021

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: ivete gadelha vaz
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: Giovanni Correa Queiroz
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: jamir junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: Lana Roberta Reis dos Santos
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3258-9906/9907

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretor Superintendente: Marcelo Lima Guedes 
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

sEcREtARiA DE EstADo 
DE ADMiNistRAção PENitENciÁRiA - sEAP
Secretário: Jarbas Vasconcelos do Carmo                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Vera Lúcia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: Tercio Junior Sousa Nogueira
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: José Francisco de Jesus Pantoja Pereira
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: José Antonio Scaff Filho
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

sEcREtARiA DE EstADo DE tuRisMo - sEtuR
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000
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ExEcutivo
.

GABiNEtE Do GovERNADoR

.

L E i   Nº 9.294, DE 17 DE AGosto DE 2021
declara a convenção interestadual de Ministros e igrejas evangélicas 
assembleias de deus no estado do Pará (coMieadePa), instituição 
centenária, fundada em 18 de agosto de 1921, e as suas manifestações 
culturais e religiosas, como Patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará.
a asseMbleia legislativa do estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º a convenção interestadual de Ministros e igrejas evangélicas 
assembleias de deus no estado do Pará (coMieadePa), instituição 
centenária, fundada em 18 de agosto de 1921, incluindo-se as suas 
manifestações culturais e religiosas, fica declarada como Patrimônio 
cultural de Natureza Material e imaterial do estado do Pará.
art. 2º a declaração de que trata esta lei tem em vista que a instituição 
referida no art. 1° foi a primeira convenção de Ministros evangélicos e 
igrejas originária da assembleia de deus, a maior denominação pentecostal 
do mundo, e que, ao longo de sua história, vem constituindo um legado 
proeminente para a vida cultural paraense.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 17 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

Protocolo: 694326

D E c R E t o Nº 1798, DE 18 DE AGosto DE 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do fundo 
estadual de assistência social - feas, órgão da administração Pública 
estadual, crédito especial no valor de r$ 3.861.000,00 para atender à 
programação constante nesse decreto.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v da constituição estadual, combinando com 
o art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a 
autorização contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, 
referente à ação orçamentária covidPará.
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do feas, órgão da administração Pública estadual, crédito especial no 
valor de r$ 3.861.000,00 (três Milhões, oitocentos e sessenta e Um Mil 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdigo foNte NatUreza da 
desPesa valor

871010824415057685 – feas 0101 339039 3.861.000,00

                                                                                           total 3.861.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 18 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 1799, DE 18 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$ 63.612.685,00 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021

decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 63.612.685,00 (sessenta e três 
Milhões, seiscentos e doze Mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdigo foNte NatUreza da 
desPesa valor

161011212212974668 - sedUc 0102 339030 220.000,00

161011212212978338 - sedUc 0102 339033 599.946,00

161011212212978338 - sedUc 0102 339037 2.337.000,00

161011212212978338 - sedUc 0102 339039 2.439.454,00

161011213115088233 - sedUc 0102 339039 212.000,00

161011213115088233 - sedUc 0102 339139 204.000,00

161011236115098904 - sedUc 0102 339037 24.513.864,00

161011236115098904 - sedUc 0102 339039 3.193.092,00

161011236215098906 - sedUc 0102 339037 26.790.210,00

161011236215098906 - sedUc 0102 339039 177.396,00

161011278515096413 - sedUc 0102 339033 1.025.723,00

462021339215038841 - fcP 0101 339038 100.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 1.800.000,00

total 63.612.685,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão  
por conta do excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 18 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 1800, DE 18 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$ 49.540.300,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 49.540.300,00 (quarenta e Nove 
Milhões, quinhentos e quarenta Mil, trezentos reais), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdigo foNte NatUreza da 
desPesa valor

081012781214998319 - seel 0101 339031 100.000,00

151011312615088238 - secUlt 0101 339040 440.300,00

291012678214867429 - setraN 0124 449051 38.000.000,00

291012678214867432 - setraN 0124 449051 11.000.000,00

total 49.540.300,00

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

cÓdigo foNte NatUreza da 
desPesa valor

081012781214998317 - seel 0101 334041 100.000,00

151011339215038842 - secUlt 0101 335041 440.300,00

291012678214867430 - setraN 0124 449051 4.000.000,00

291012678214867433 - setraN 0124 449051 1.000.000,00

291012678214867505 - setraN 0124 449051 44.000.000,00

total 49.540.300,00

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 18 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 1801, DE 18 DE AGosto DE 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor da fundação 
ParáPaz, órgão da administração Pública estadual, crédito especial no valor 
de r$ 200.000,00 para atender à programação constante nesse decreto.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v da constituição estadual, combinando com 
o art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a 
autorização contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, 
referente à ação orçamentária covidPará.
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
da fundação ParáPaz, órgão da administração Pública estadual, crédito 
especial no valor de r$ 200.000,00 (duzentos Mil reais), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdigo foNte NatUreza da 
desPesa valor

362011412215087683 – fundação ParáPaz 0101 339030 200.000,00

                                                                                           total 200.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 18 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

HANA sAMPAio GHAssAN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 694324

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PoRtARiA Nº. 1.287/2021-ccG, DE 18 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. 2019/908994,
r e s o l v e:
exonerar, a pedido, lUiz aNdre garcia PastaNa do cargo em comissão 
de coordenador de gestão de obras, código geP-das-011.4, com lotação 
no Núcleo de gerenciamento de transporte Metropolitano, a contar de 1º 
de setembro de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 18 de agosto de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº. 1.288/2021-ccG, DE 18 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. 2021/908786,
r e s o l v e:
exonerar, a pedido, alexaNdre barbosa loPes rodrigUes do cargo 
em comissão de gerente administrativo de Unidade Prisional, código geP-
das-011.3, com lotação na secretaria de estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 16 de agosto de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 18 de agosto de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº. 1.289/2021-ccG, DE 18 DE AGosto DE 2021
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNsideraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº. 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r e s o l v e:
lotar fraNcisco rodrigUes de oliveira, assessor especial i, no centro 
regional de governo do baixo amazonas, a contar de 1º de julho de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 18 de agosto de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº. 1.290/2021-ccG, DE 18 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. 2021/875961,
r e s o l v e:
i. exonerar aNdrÉ lUiz Maia MariNHo do cargo em comissão de chefe 
de centro de saúde, código geP-das-011.2, com lotação na secretaria de 
estado de saúde Pública.
ii. nomear erisoN fábio para exercer o cargo em comissão de chefe de 
centro de saúde, código geP-das-011.2, com lotação na secretaria de 
estado de saúde Pública.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 18 de agosto de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado 

PoRtARiA Nº. 1.291/2021-ccG, DE 18 DE AGosto DE 2021
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r e s o l v e:
nomear rivaNildo PareNte da crUz para exercer o cargo em comissão 
de secretário de diretoria, código geP-das-011.1, com lotação na secre-
taria de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a contar de 
2 de agosto de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 18 de agosto de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

ERRAtA DA PoRtARiA Nº. 1.114/2021-ccG, DAtADA DE 12 DE 
JuLHo DE 2021, PuBLicADA No DiÁRio oficiAL Do EstADo Nº. 
34.637, DE 13 DE JuLHo DE 2021.
Onde se lê: “nomear viviaNY de Nazare da silva cardoso para exer-
cer o cargo em comissão de diretor do departamento de recursos Hu-
manos, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de 
saúde Pública”.
Leia-se: “nomear viviaNY de Nazare da silva cardoso para exercer 
o cargo em comissão de diretor do departamento de recursos Humanos, 
código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de saúde 
Pública, a contar de 5 de julho de 2021”.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

Protocolo: 694327
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LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA N° 687/2021-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 2021/816496-Pg, de 27/07/2021.
resolve:
coNceder ao servidor carlos alberto de alcaNtara vieira, id. fun-
cional nº 36390/1, ocupante do cargo de agente de Portaria, lotado na 
casa civil da governadoria do estado, 14 (quatorze dias) dias de licença 
para tratamento de saúde, no período de 09/07/2021 a 22/07/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria, 18 de agosto de 2021.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 694095

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

DiÁRiA
.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 727/2021 – Di/cMG, 
DE 18 DE AGosto DE 2021

objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: salvaterra/Pa e soure/Pa;Período: 17 a 19/08/2021;quan-
tidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada);servidor: 2º sgt 
bM artur verônico ribeiro filho, Mf nº5598427/2;ordenador: cel qoPM 
osmar vieira da costa júnior.

Protocolo: 694118
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 728/2021 – Di/cMG, 

DE 18 DE AGosto DE 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado;Município de origem: belém/Pa;destino: salvaterra/Pa e soure/
Pa;Período: 17 a 19/08/2021;quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 
e 2,0 (pousada);servidor: inácio de souza, Mf nº3369986/2;ordenador: 
cel qoPM osmar vieira da costa júnior.

Protocolo: 694120
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 729/2021 – Di/cMG, 

DE 18 DE AGosto DE 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado;Município de origem: belém/Pa;destino: aurora do Pará/Pa;Pe-
ríodo: 17 a 20/08/2021;quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada);servidores: alessandro da costa barros, Mf nº5947056/2; 
alcirene santiago vilhena, Mf nº5949376/2, delival da gama lobo, Mf 
nº3373975/2; eluzane francisca braga de oliveira, Mf nº5950792/2;or-
denador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior.

Protocolo: 694122
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 730/2021 – Di/cMG, 

DE 18 DE AGosto DE 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado;Município de origem: belém/Pa;destino: salinópolis/Pa;Período: 
16 a 22/08/2021;quantidade de diárias: 7,0 (alimentação);servidores: 
Marcio alexandre brito Pinto, Mf nº5950987/2; ivanete bento ferreira 
da silva, Mf nº51855455/5, iolene leandro tavares, Mf nº5397146/4; 
Nayara da silva araújo, Mf nº5947464/2; joana Marques da silva, Mf 
nº5947034/2;ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior.

Protocolo: 694123
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 731/2021 – Di/cMG, 

DE 18 DE AGosto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: itupiranga/Pa;Período: 16 a 20/08/2021;quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);servidores: 2º sgt PM r/r Wilson 
junior tavares do Nascimento, Mf nº5079845/2; 2º sgt PM r/r sandra 
regina cardoso da silva, Mf nº5673704/4;ordenador: cel qoPM osmar 
vieira da costa júnior.

Protocolo: 694125
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 732/2021 – Di/cMG, 

DE 18 DE AGosto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: itupiranga/Pa;Período: 16 a 20/08/2021;quantidade de di-
árias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);servidor: cb PM jorge fernando 
ferradais de carvalho, Mf nº4220520/1;ordenador: cel qoPM osmar 
vieira da costa júnior.

Protocolo: 694128

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 733/2021 – Di/cMG, 
DE 18 DE AGosto DE 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo 
do estado;Município de origem: belém/Pa;destino: Novo repartimen-
to/Pa;Período: 16 a 20/08/2021;quantidade de diárias: 5,0 (alimen-
tação) 4,0 (pousada);servidor: carlos Henrique oliveira alcantara, Mf 
nº3402690/2;ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior.

Protocolo: 694130
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 734/2021 – Di/cMG, 

DE 18 DE AGosto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: Novo repartimento/Pa;Período: 16 a 20/08/2021;quantida-
de de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);servidores: sd PM Nelson 
William ribeiro fontenele, Mf nº6401975/2; sd PM ithatiele viana Maciei-
ra, Mf nº6401682/1;ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior.

Protocolo: 694131
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 735/2021 – Di/cMG, 

DE 18 DE AGosto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: aurora do Pará/Pa;Período: 13 a 16/08/2021;quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);servidores: caP qoPM car-
los eduardo Memória de sousa, Mf nº57173389/3; 3º sgt PM giovani 
ferreira de souza, Mf nº5696712/5; cb PM diogo da silva lopes, Mf 
nº57232499/2; cb PM carlos alberto de sousa silva, Mf nº57222004/2; 
cb PM erick enrico coelho da silva, Mf nº57221799/3; cb PM alécio fá-
bio cunha silva, Mf nº4218819/2;ordenador: cel qoPM osmar vieira da 
costa júnior.

Protocolo: 694145
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 736/2021 – Di/cMG, 

DE 18 DE AGosto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/Pa;-
destino: Ponta de pedras/Pa e Muaná/Pa;Período: 17 a 18/08/2021;quan-
tidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);servidores: sUb teN 
PM adilson barbosa da silva, Mf nº5701082/3; cb PM Marcos Paulo silva 
do Nascimento, Mf nº54193024/2; cb PM Max andresson teixeira gouveia, 
Mf nº57222517/2;ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior.

Protocolo: 694147

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

PoRtARiA
.

Portaria nº 395/2021-PGE.G., de 17 de agosto de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
resolve:
1 - revogar, a contar de 17.08.2021, a Portaria 330/2020-Pge.g., de 
03.08.2020, publicada no doe nº 34300 de 04.08.2020.
2 - desigNar, a contar de 17.08.2021, os servidores abaixo listados para 
exercer, com zelo e transparência, no âmbito deste órgão/entidade, as 
atribuições de acesso à informação – Pará, observando tempestivamente, 
os preceitos legais e constitucionais, em especial os procedimentos esta-
belecidos no decreto estadual nº 1.359/2015 e demais normas aplicáveis.
2.1 - ricardo Nasser sefer, Procurador-geral do estado, identidade funcio-
nal nº 5896477/1, como gestor Máximo do Órgão.
2.2 - rafael felgueiras rolo, Procurador do estado, identidade funcional nº 
57224172/1, como autoridade Hierarquicamente superior.
2.3 - alessandra Maria Mendonça de oliveira, técnico em gestão Pública, 
identidade funcional nº 54183008/2, como autoridade de gerenciamento.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 693752
Portaria nº 396/2021-PGE.G., de 18 de agosto de 2021.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
resolve:
aUtorizar, a Procuradora do estado, ana carolina lobo gluck Paul Pe-
racchi, id. funcional nº 57234659/2, a se afastar de suas funções no perí-
odo de 13.09 a 27.09.2021 , para gozo de residual de férias interrompida 
pela portaria nº 267/2021-Pge.g., de 01.06.2021, devendo responder pelo 
cargo de Procurador-geral adjunto do contencioso, o Procurador do esta-
do, joão olegário Palácios, id. funcional nº 57223907/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 693805
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Portaria nº 393/2021-PGE.G., de 18 de agosto de 2021.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
resolve:
iNterroMPer, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:

Nome id. funcional Portaria de concessão data de inter-
rupção

ana claudia santana dos santos abdulmassih 5763975/1 Nº 315/2021-Pge.g., de 30.06.2021 06.08.2021
alessandra Maria Mendonça de oliveira 54183008/2 Nº 247/2021-Pge.g., de 28.05.2021 09.08.2021
andreza casanova von grapp santos 55589964/1 Nº 247/2021-Pge.g., de 28.05.2021 02.08.2021

christianne Penedo danin 5763959/1 Nº 247/2021-Pge.g., de 28.05.2021 19.07.2021
jorge vagner Pereira soares 57188120/1 Nº 247/2021-Pge.g., de 28.05.2021 04.08.2021

Mauricio de jesus Nunes da silva 80845904/2 Nº 247/2021-Pge.g., de 28.05.2021 09.08.2021
renata de Nazareth oliveira de freitas almeida 5819440/3 Nº 266/2021-Pge.g., de 01.06.2021 03.08.2021

susanne schnoll Petrola 55589692/1 Nº 247/2021-Pge.g., de 28.05.2021 03.08.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 693918

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA_PoRt DiÁRiA
NA PuBLicAção DA PoRt. 109/2021-GAB/sEAc, DE 17/08/2021, 
No DoE N° 34.674 DE 18/08/2021,
oNDE sE Lê: “...1,5 (cinco e meia) diária, ...”
LEiA-sE:  “...1,5 (uma e meia) diária, ...”

Protocolo: 693776

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00257
Prot. 2021/389309
valor: r$ 256,57 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
data de emissão da Ne: 02/08/2021
objeto: “carregador de pilhas aa e aaa...”
Programa de trabalho: 08.122.129.784.080.000
P.i: 4200008408e
Natureza da despesa: 449052.00
fonte do recurso: 0101000000
contratado:  belPara coMercial ltda
cNPj: 05.903.157/0001-40
endereço: trav. Humaitá, 2233, 1° andar - Marco – ceP 66093-047 –  belém Pa
ordenador: raimundo santos junior
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00258
Prot. 2021/389309
valor: r$ 690,40 (seiscentos e noventa reais e quarenta centavos)
data de emissão da Ne: 03/08/2021
objeto: “Hd externo, conexão Usb 3.0, 1 tb”
Programa de trabalho: 08.122.1297.8408
P.i: 4200008408e
Natureza da despesa: 449052.00
fonte do recurso: 0101000000
contratado:  P.r.b. qUiNto Matos
cNPj: 31.405.857/0001-15
endereço: trav. lomas valentinas, 450 - Pedreira – ceP 66080-321 –  belém Pa
ordenador: raimundo santos junior
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00259
Prot. 2021/389309
valor: r$ 336,70 (trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos)
data de emissão da Ne: 03/08/2021
objeto: “cartão de Memória Micro sdxc, classe 10...”
Programa de trabalho: 08.122.1297.8408
P.i: 4200008408c
Natureza da despesa: 339030.00
fonte do recurso: 0101000000
contratado:  P.r.b. qUiNto Matos
cNPj: 31.405.857/0001-15
endereço: trav. lomas valentinas, 450 - Pedreira – ceP 66080-321 –  belém Pa
ordenador: raimundo santos junior
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00260
Prot. 2021/389309
valor: r$ 3.383,60 (três mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta 
centavos)
data de emissão da Ne: 03/08/2021
objeto: “objetiva, distância focal: 17-50mm...”

Programa de trabalho: 08.122.1297.8408
P.i: 4200008408e
Natureza da despesa: 449052.00
fonte do recurso: 0101000000
contratado:  aNtoNio ailtoN da crUz UcHoa
cNPj: 28.564.781/0001-66
endereço: trav. adalias, 87a – ceP 68795-000 –  benevides, Pa
ordenador: raimundo santos junior
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00261
Prot. 2021/389309
valor: r$ 1.363,89 (mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e nove 
centavos)
data de emissão da Ne: 03/08/2021
objeto: “flash externo, visor de lcd...”
Programa de trabalho: 08.122.1297.8408
P.i: 4200008408e
Natureza da despesa: 449052.00
fonte do recurso: 0101000000
contratado:  M.M. alvareNga coMÉrcio e serviÇos - Me
cNPj: 01.219.642/0001-49
endereço: av. conselheiro furtado, 638 – ceP 66070-410 –  belém, Pa
ordenador: raimundo santos junior
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00262
Prot. 2021/704347
valor: r$ 4.499,99 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos)
data de emissão da Ne: 13/08/2021
objeto: “smart tv led com 65”, tecnologia 4K Ultra Hd...”
Programa de trabalho: 08.122.1297.8408
P.i: 4200008408e
Natureza da despesa: 449052.00
fonte do recurso: 0101000000
contratado:  ricardo de soUza MoNteiro – Me Mega brasil
cNPj: 11.027.186/0001-99
endereço: trav. We, 62, conjunto guajará i, 1332 – ceP 67143-380 –  
ananindeua, Pa
ordenador: raimundo santos junior
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00263
Prot. 2021/704347
valor: r$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
data de emissão da Ne: 13/08/2021
objeto: “Microfone de expansão para videoconferência,...”
Programa de trabalho: 08.122.1297.8408
P.i: 4200008408e
Natureza da despesa: 449052.00
fonte do recurso: 0101000000
contratado:  lMx do brasil Utilidades ltda
cNPj: 23.904.788/0001-66
endereço: rua Norma Monica sabel, 760 – ceP 89116-668 –  gaspar, sc
ordenador: raimundo santos junior

Protocolo: 694243

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

Portaria AGE Nº 081/2021-GAB, de 18 de agosto de 2021.
o aUditor adjUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria age Nº 226/2020-gab, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2021/831281.
coNsideraNdo o período de férias regulamentares da servidora Kelen 
Nunes leão, matrícula nº 5955891/1, ocupante do cargo de gerente, de 
01/09/2021 a 15/09/2021, conforme Portaria age Nº 072/2021-gab, de 
02/08/2021, publicada no doe Nº 34.657 de 03/08/2021.
resolve:
desigNar a servidora Maria aparecida silva, matrícula nº 57224472/2, 
para responder pela função de gerente na assessoria jurídica desta audi-
toria geral do estado - age, no período de 01/09/2021 a 15/09/2021, em 
virtude de férias regulamentares do titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 693874

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

Portaria AGE Nº 082/2021-GAB, de 18 de agosto de 2021.
o aUditor-geral do estado, no exercício das atribuições instituídas na 
lei estadual nº 6.176/1998, alterados pela lei estadual nº 6.832/2006; 
art.18, incisos viii, do decreto nº 2.536, de 03 de novembro de 2006; 
e art. 199 e seguintes da lei nº 5.819/1994 - regime jurídico Único dos 
servidores Públicos civis da administração direta, das autarquias e das 
fundações Públicas do estado do Pará e processo nº 2021/809629.
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resolve:
alterar o período de férias regulamentares do servidor franney carva-
lho de oliveira, matrícula nº 5955904/1, auditor adjunto, lotado na audi-
toria geral do estado, de 08/09/2021 a 17/09/2021 para 08/09/2021 a 
22/09/2021, referente ao período aquisitivo de 01/07/2020 a 30/06/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
josÉ rUbeNs barreiros de leÃo
auditor-geral do estado

Protocolo: 693877
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº. 177, DE 18 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,
resolve:
art.1º desigNar o servidor reNaN ferreira de freitas, cPf sob n° 
015.450.882.92, Mat. 5953736, técnico em gestão social, para responder 
como coordenador do Núcleo de Projetos da fundação Parapáz , até ulte-
rior deliberação.
gabiNete do PresideNte, 18 de agosto de 2021.
alberto HeNriqUe teixeira de barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 693896

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 175 DE 17 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,
resolve: transferir o período de gozo de férias da servidora tHatiaNe 
coelHo liMa, matrícula nº 5946709/ 1, coordeNador de NÚcleo de 
Politicas sociais, 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 período de : 03/01/2022 a 01/02/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alberto HeNriqUe teixeira de barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 694011

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNistRAção

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 795/2021- DAf/sEPLAD DE 17 DE AGosto DE 2021
a diretora de administração e finanças-sePlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccg de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNsideraNdo o processo n° 2021/492235, de 07 de maio de 2021;
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsideraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
resolve:
1. desigNar o servidor aNdreW lUcas leal dias, funcional nº. 
5946765/1, ocupante do cargo de secretário de Unidade, para a função de 
fiscal e o servidor beatriz PoNtes coNceiÇÃo liMa, id. funcional nº. 
5957217/1, ocupante do cargo de secretário de Unidade, para a função de 
suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do con-

trato nº 45/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo - sePlad e a empresa Parafrios 
refrigeraÇÃo coMÉrcio e serviÇos ltda – ePP.
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: 693743

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº796/2021-DAf/sEPLAD, DE 17 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° 2021/902388;
r e s o l v e:
coNceder a servidora PatrÍcia reis de alMeida ferNaNdes, id. fun-
cional nº 57191337/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo-
tada na coordenadoria de gestão de Pessoas – sePlad, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 21 de outubro a 19 de novembro de 2021, 
referente ao triênio de 27/11/2016 a 26/11/2019 (1ª etapa).
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 17 de 
agosto de 2021.
sHirleY saNtos araUjo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 693806

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 07/2021-sEPLAD/DAf 
a secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
de suas atribuições legais, fundamentada no art. 25, inciso ii c/c inciso 
vi, do art. 13 da lei federal nº 8.666/93 e considerando o Parecer jurídico 
exarado no Processo nº 2021/798708, resolve reconhecer a inexigibilidade 
de licitação para contratação da empresa aNa PaUla barbosa cardoso 
77565266272, inscrita no cNPj sob o nº 35.325.317/0001-82, que tem 
por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de alinhamento estratégico, gestão de Projetos e dinâmica Motivacional, 
para realização do ii Workshop, destinado a servidores e colaboradores da 
sePlad, conforme proposta da contratada, no valor de r$ 7.500,00 (sete 
mil e quinhentos reais).
belém, 18 de agosto de 2021.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 694039

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção DA iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 07/2021-sEPLAD/DAf
Nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, ratifico em sua integralidade o 
termo de inexigibilidade nº 07/2021-sePlad/daf.
belém, 18 de agosto de 2021.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 694043

Aviso DE ABERtuRA DE coNcoRRêNciA PúBLicA - sEPLAD Nº 002/2021
a secretaria de estado de Planejamento e administração – sePlad, atra-
vés da comissão especial de licitação, comunica que realizará licitação, na 
modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especia-
lizada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de Concurso Público 
para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas e formação de 
cadastro de reserva em cargos para seleção de Praças ao quadro Perma-
nente do corpo de bombeiros Militar do Pará, assim como toda e qualquer 
logística necessária à execução dos serviços, conforme especificações con-
tidas neste instrumento e seus anexos
data da abertUra: 06 de outubro de 2021.
Hora de abertUra: 09:00 (Horário de brasília)
eNdereÇo: secretaria de estado de Planejamento e administração – se-
Plad (travessa do chaco, 2350, ceP. 66.093 - 542, Marco, belém-Pa)
recebiMeNto da ProPosta: a partir da disponibilização do edital no 
coMPrasPara, (19.08.2021), até às 09:00h do dia 06.10.2021 (Horário 
de brasília – df).
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal eletrônico de compras do 
governo do estado do Pará - coMPrasPará, no endereço www.compras-
para.pa.gov.br.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo

Protocolo: 694323
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REtificAção Nº 22/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 1797 de 17/08/2021, Publicado no d.o.e nº 34.674 de 
18/08/2021
oNDE sE Lê:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social...

r$ 

cÓdigo foNte NatUreza da desPesa valor
842020927200019064 - fiNaNPrev 0101 319001 1.300.000,00
842020927200019064 - fiNaNPrev 0101 319003 200.000,00

LEiA-sE:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social...

r$ 

cÓdigo foNte NatUreza da desPesa valor
842020927200019062 - fiNaNPrev 0101 319001 1.300.000,00
842020927200019062 - fiNaNPrev 0101 319003 200.000,00

PoRtARiA Nº 241, DE 18 DE AGosto DE 2021 - DPo
a secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segu-
ridade social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
resolve:
i - reduzir no montante de r$ 520.000,00 (quinhentos e vinte 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) constan-
te(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 241, DE 18 DE AGosto DE 2021

ÁREA/uNiDADE 
oRçAMENtÁRiA/
GRuPo DE DEsPE-
sA/suBGRuPo DE 

DEsPEsA

foNtE

1º QuADRiMEstRE - 2021

JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL

deseNvolviMeNto 
sÓcio-ecoNôMico

sectet
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00

despesas ordinárias
 0324 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00

PRoGRAMA/
oRGão foNtE

1º QuADRiMEstRE - 2021
JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL

ciência, tecnolo-
gia e inovação 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00

sectet
 0324 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00

foNtE
1º QuADRiMEstRE - 2021

JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL
0324 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00

total 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00

PoRtARiA Nº 242, DE 18 DE AGosto DE 2021 - DPo
a secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguri-
dade social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1798, de 18/08/2021, 1799, de 18/08/2021 e 
1801, de 18/08/2021.
resolve:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração
ANExo A PoRtARiA Nº 242, DE 18 DE AGosto DE 2021

ÁREA/uNiDADE 
oRçAMENtÁRiA/
GRuPo DE DEsPE-
sA/suBGRuPo DE 

DEsPEsA

foNtE

2º QuADRiMEstRE - 2021

MAio JuNHo JuLHo AGosto totAL

gestÃo
ProdePa

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

contrato estimativo
 0261 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

iNfra-estrUtUra e 
traNsPorte

coHab
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 2.871.586,00 2.871.586,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 2.871.586,00 2.871.586,00

setraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 58.351.442,40 58.351.442,40

obras e instalações
 0124 0,00 0,00 0,00 57.909.418,09 57.909.418,09
 0130 0,00 0,00 0,00 442.024,31 442.024,31

PolÍtica social
feas

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 3.861.000,00 3.861.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 3.861.000,00 3.861.000,00

fHcgv
Pessoal e encargos 

sociais 0,00 0,00 0,00 1.912.958,00 1.912.958,00

folha de Pessoal
destaqUe recebido 

do(a) fes
 0103 0,00 0,00 0,00 1.912.958,00 1.912.958,00

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00

secUlt
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 440.300,00 440.300,00

contrato estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 440.300,00 440.300,00

sedUc
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 61.712.685,00 61.712.685,00

contrato estimativo
 0102 0,00 0,00 0,00 61.712.685,00 61.712.685,00

sUbordiNados 
ao goverNo do 

estado
fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

PRoGRAMA/
oRGão foNtE

2º QuADRiMEstRE - 2021

MAio JuNHo JuLHo AGosto totAL
cultura 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00

fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 2.871.586,00 2.871.586,00

coHab
 0101 0,00 0,00 0,00 2.871.586,00 2.871.586,00

direitos socioas-
sistenciais 0,00 0,00 0,00 3.861.000,00 3.861.000,00

feas
 0101 0,00 0,00 0,00 3.861.000,00 3.861.000,00

educação básica 0,00 0,00 0,00 55.700.285,00 55.700.285,00
sedUc

 0102 0,00 0,00 0,00 55.700.285,00 55.700.285,00

governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 3.056.300,00 3.056.300,00
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fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

ProdePa
 0261 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

secUlt
 0101 0,00 0,00 0,00 440.300,00 440.300,00

sedUc
 0102 0,00 0,00 0,00 416.000,00 416.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 58.351.442,40 58.351.442,40

setraN
 0124 0,00 0,00 0,00 57.909.418,09 57.909.418,09
 0130 0,00 0,00 0,00 442.024,31 442.024,31

Manutenção da 
gestão 0,00 0,00 0,00 7.509.358,00 7.509.358,00

fHcgv
destaqUe rece-
bido do(a) fes

 0103 0,00 0,00 0,00 1.912.958,00 1.912.958,00
sedUc

 0102 0,00 0,00 0,00 5.596.400,00 5.596.400,00

foNtE
2º QuADRiMEstRE - 2021

MAio JuNHo JuLHo AGosto totAL
0101 - recUrsos ordi-

Narios                                         0,00 0,00 0,00 9.272.886,00 9.272.886,00

0102 - edUcaÇÃo - recUr-
sos ordiNários 0,00 0,00 0,00 61.712.685,00 61.712.685,00

0103 - fes - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 1.912.958,00 1.912.958,00

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 57.909.418,09 57.909.418,09
0130 - oPeracoes de 

credito iNterNas                               0,00 0,00 0,00 442.024,31 442.024,31

0261 - rec.ProP.direta-
MeNte arrec.Pelo org.

adM.iNdir               
0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

total 0,00 0,00 0,00 133.249.971,40 133.249.971,40

Protocolo: 694325

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto E 

ADMiNistRAção (sEPLAD) 
JuNtA coMERciAL Do EstADo Do PARÁ – JucEPA

coNcuRso PúBLico PARA PRoviMENto DE vAGAs EM 
cARGos DE NívEL MéDio E suPERioR

coNcuRso PúBLico c-211
EDitAL Nº 01/sEPLAD/JucEPA, DE 18 DE AGosto DE 2021

a sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto E ADMiNistRAção 
– sEPLAD e a JuNtA coMERciAL Do EstADo Do PARÁ (JucEPA), 
no uso de suas atribuições legais, toRNAM PúBLicA a realização do 
concurso Público c-211 destinado ao provimento de vagas em cargos 
efetivos de nível médio e superior, e à formação de cadastro de 
reserva da JucEPA, mediante as condições estabelecidas neste edital.
1. DAs NoRMAs APLicÁvEis 
1.1)  constituição da república federativa do brasil; constituição do esta-
do do Pará; lei estadual n.º 5.810/94 e suas alterações (regime jurídico 
Único dos servidores Públicos civis da administração direta, das autar-
quias e das fundações Públicas do estado do Pará); lei nº 6.063, de 25 de 
julho de 1997 e suas alterações e demais normas pertinentes.
2. DAs DisPosiçÕEs PRELiMiNAREs
2.1) o concurso público será regulado pelas normas contidas no presente 
edital e seus anexos, além da legislação citada no preâmbulo, e será exe-
cutado pela fundação cEtAP. 
2.2) o acompanhamento e a supervisão de todo o processo de seleção 
pública, bem como as deliberações que se fizerem necessárias objetivando 
o regular desenvolvimento do certame, serão feitos pela comissão do con-
curso, designada mediante Portaria nº 102 de 20 de julho de 2021, publi-
cada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.648 de 23 de julho de 2021. 
2.3) o concurso público destina-se a selecionar candidatos visando ao pre-
enchimento do número total de 15 (quinze) vagas para provimento ime-
diato de cargo efetivo e formação de cadastro de reserva no quadro de 
servidores da jUcePa, conforme previsto no item 4 deste edital.
2.4) o concurso público compreenderá a realização das seguintes etapas, 
conforme a seguir:
a) 1ª Etapa: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) 2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e
c) 3ª Etapa: Prova de títulos, de caráter meramente classificatório, so-
mente para os cargos de nível superior.
2.5) as provas referentes ao concurso público serão aplicadas na cidade 
de Belém (PA).
2.6) os candidatos nomeados estarão sujeitos ao Regime Jurídico único 
do Estado do Pará, instituído pela lei estadual nº. 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994, bem como à lei estadual nº 6.063, de 25 de julho de 1997, e 

suas alterações, além das demais normas aplicáveis, inclusive as internas 
da JucEPA.
2.7) As nomeações estão condicionadas à ordem final de classificação dos 
candidatos aprovados nas etapas do concurso público, à necessidade de 
serviço e à disponibilidade orçamentária-financeira do Estado do Pará, 
durante o prazo de validade do concurso, qual seja 2 (dois) anos, a contar 
da data de publicação da homologação do certame, podendo ser prorroga-
do por igual período, a critério da JucEPA.
2.8) os horários mencionados no presente edital e nos demais editais e 
comunicados a serem publicados para este concurso público obedecerão 
ao horário oficial de Brasília.
2.9) são parte integrante deste edital os seguintes anexos:
a) aNexo i – conteúdo Programático;
b) aNexo ii – cronograma completo;
c) aNexo iii – informações dos cargos;
d) aNexo iv – solicitação de atendimento especial.
2.10)  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
no Diário Oficial do Estado do Pará (https://www.ioepa.pa.br), bem como 
aqueles que forem divulgados na internet, no endereço eletrônico da fun-
dação cetaP (https://www.fundacaocetap.com.br).
2.11)  O candidato ficará responsável por todas as despesas decorrentes 
de sua participação nas etapas deste concurso.
2.12)  o cronograma inicial para a realização deste concurso público é o des-
crito no Anexo ii deste edital, sujeito a eventuais alterações posteriores.
3. DA iMPuGNAção Ao EDitAL
3.1)   É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação 
ao presente edital e(ou) eventuais retificações, a partir da sua publicação 
no Diário Oficial do Estado até o dia 23 de agosto de 2021.
3.2) o pedido de impugnação deverá ser protocolado na central de Aten-
dimento ao candidato da fundação cEtAP (cAc-fundação cEtAP) 
av. Presidente vargas, n.° 158, sala 1202, ceP: 66.010-000, centro, be-
lém/Pa. (Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00 horas) e indicar o(s) 
item(ns) a ser(em) impugnado(s).
3.2.1)   opcionalmente, o pedido de impugnação poderá ser realizado na 
página do concurso público no site https://www.fundacaocetap.com.br, fa-
zendo o login, clicando no botão “impugnação contra o edital de abertura” 
e preenchendo eletronicamente o formulário próprio, com protocolo até às 
23h59min do dia 23 de agosto de 2021
3.3)   os eventuais pedidos de impugnação serão analisados e julgados 
pela comissão do concurso e pela fundação cEtAP.
3.4)   ao término da apreciação das solicitações de impugnação de que tra-
ta o subitem anterior, a fundação cEtAP divulgará em seu sítio eletrôni-
co, endereço https://www.fundacaocetap.com.br, relatório contendo 
a análise e o julgamento dos eventuais pedidos de impugnação.
3.5)  Não caberá, sob hipótese alguma, recurso administrativo sobre o 
resultado do julgamento dos pedidos de impugnação.
4. DAs vAGAs
4.1) o presente concurso se destina ao preenchimento de 15 (quinze) va-
gas em cargos de provimento efetivo, bem como à formação de cadastro 
reserva no limite de 02 (duas) vezes o número de vagas ofertadas para 
cada cargo, observando-se o resultado final de aprovação e classificação 
dos candidatos no certame. os cargos e vagas ofertados para provimento 
imediato são os indicados na tabela a seguir:  

cargo vagas aMPla coNcor-
rêNcia vagas Pcd total de 

vagas
NÍvel MÉdio

assisteNte do registro MercaNtil, NÍvel i, classe a 4 1 5 +cr
NívEL suPERioR

tÉcNico de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, Nivel i, 
classe a

adMiNistraÇÃo 2 - 2 +cr

ciêNcias coNtábeis 1 - 1 +cr

tÉcNico do registro MercaNtil, Nivel i, classe a
direito 4 1 5 +cr

tÉcNico de iNforMática do registro MercaNtil, 
Nivel i, classe a 2 - 2 +cr

totAL GERAL 13 2 15 +cr

4.2)  o cadastro de reserva está limitado a 02 (duas) vezes o quan-
titativo de vagas estabelecidas para cada cargo para provimento 
imediato.
4.3) as informações referentes às atribuições, Nível de escolaridade, re-
quisitos para investidura no cargo, vencimento, carga Horária e quanti-
dade de vagas estão dispostas no anexo iii – informações dos cargos do 
presente edital. 
4.4)  Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas 
ofertadas para provimento imediato, devem estar disponíveis para a lota-
ção de acordo com a necessidade da jUcePa, respeitando o interesse da 
administração Pública.
4.4.1)  os candidatos nomeados poderão exercer as suas atividades em 
qualquer unidade da jUcePa, a critério exclusivo da administração Pública, 
observada a ordem de classificação. 
5. Dos REQuisitos PARA iNvEstiDuRA No cARGo
5.1)  o candidato aprovado no presente concurso Público deverá atender, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos para a investidura no cargo:
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a) ter sido aprovado e classificado no concurso público, dentro do número 
de vagas ofertadas;
b) ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal 
nas condições previstas no artigo 12, §1º da constituição federal; no caso 
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da constituição da república 
federativa do brasil e na forma do disposto no artigo 13 do decreto nº 
70.436, de 18 de abril de 1972;
c) ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos, na data da 
posse;
d) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e, no caso de candidato 
do sexo masculino, das obrigações militares;
e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
f) apresentar, no momento da posse, os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para o exercício do cargo constantes no anexo iii – in-
formações dos cargos deste edital, bem como outros documentos que se 
fizerem necessários, na forma da lei vigente;
g) apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio, na 
forma do decreto estadual nº 1.712, de 12 de julho de 2021;
h) apresentar declaração de que não acumula cargo, emprego ou função 
pública, ou proventos de inatividade; ressalvadas as possibilidades de acu-
mulação lícita previstas no inciso xvi do art. 37 da constituição federal e 
no decreto estadual  nº 1.950, de 28 de dezembro de 2017;
i) ser considerado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo no 
exame médico pré-admissional, realizado pela perícia médica oficial, de-
vendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais, os quais 
correrão às  suas expensas;
j) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público por qual-
quer órgão público ou entidade, da esfera federal, estadual ou municipal;
6. DA iNscRição No coNcuRso PúBLico
6.1) o valor da taxa de inscrição será de r$ 48,00 (quarenta e oito reais) 
para o nível médio e r$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove 
centavos) para o nível superior.
6.2) as inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, no período entre 8h 
(oito horas) do dia 26 de agosto de 2021 e 23h e 59 min (vinte e três 
horas e cinquenta e nove minutos) do dia 20 de outubro de 2021.
6.2.1) a fundação cetaP, junta comercial do estado do Pará (jUcePa) e 
a secretaria de estado de Planejamento e administração (sePlad) não 
se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
6.2.2) após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o paga-
mento da taxa de inscrição por meio do documento de arrecadação esta-
dual (dae), pagável apenas nos seguintes bancos: 
a) banco do brasil;
b) caixa econômica;
c) bradesco;
d) itaú;
e) banpará;
f) banco da amazônia (basa).
6.2.2.1) o candidato que não cumprir a determinação prevista no subitem 
6.2.2 do presente edital   poderá ter o seu pagamento não reconhecido, 
sendo cancelada a inscrição.
6.3) o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até às 
23h59min do dia 21 de outubro de 2021. o pagamento após a data de 
vencimento implica o cancelamento da inscrição.
6.3.1) as inscrições somente serão efetivadas após a quitação do valor da 
taxa de inscrição, por meio do dae, ou do deferimento da isenção da taxa 
de inscrição validado pela fundação cetaP.
6.3.2) o dae gerado pelo sistema eletrônico de inscrições da fundação 
cetaP terá vencimento datado para os dois dias subsequentes à data em 
que foi gerado, exceto os dae’s que forem gerados ou reimpressos no úl-
timo dia de inscrição, que observarão o prazo de vencimento indicado no 
item 6.3 deste edital.
6.3.3) após o vencimento do dae, o título não poderá ser utilizado para 
pagamento da inscrição podendo, entretanto ser reimpresso por meio do 
sistema eletrônico de inscrições da fundação cetaP que irá gerar novo 
dae com nova data de vencimento, observando as mesmas condições do 
subitem 6.3.2 deste edital. 
6.3.4) o pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no presente 
edital, a realização de qualquer modalidade de pagamento que não seja 
pela quitação do dae e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado 
neste edital implicam o cancelamento da inscrição. 
6.3.5) Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de ins-
crição, o mero comprovante de agendamento bancário. 
6.3.6)  Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em 
caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), 
transferência ou depósito em conta corrente, doc/ted, ordem de paga-
mento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
6.3.7)  em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agên-
cias bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá an-
tecipar o pagamento do dae, devendo ser respeitado o prazo limite deter-
minado neste edital. 
6.3.8)  o candidato deverá conferir os dados do dae referente à taxa de 
inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a não conferência dos 
respectivos dados, bem como o pagamento de dae falso. a não observa-
ção destas orientações por parte do candidato poderá ocasionar a sua não 
inscrição e participação no certame. 

6.3.9)  após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter 
em segurança o dae devidamente autenticado e/ou o comprovante de 
pagamento, que deverá ser conservado até a publicação do resultado final 
do concurso. 
6.4)  o candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um 
cargo de nível médio e a um cargo de nível superior. 
6.4.1)  caso o candidato realize mais de uma inscrição para cargos que exijam 
o mesmo grau de escolaridade, será considerada como oficial apenas a mais 
recente, considerando a data, hora, minuto e segundo do preenchimento da 
inscrição no sistema eletrônico de inscrições da fundação cetaP.
6.5) antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital 
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
6.5.1)  o candidato é responsável pela veracidade dos dados cadastrais 
informados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
6.5.2)  É vedada a inscrição condicional, fora do prazo previsto de inscri-
ções estipulado no presente edital e no anexo ii – cronograma completo 
6.5.3)  Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de cadastro 
de Pessoa física (cPf) do candidato, emitido pelo Ministério da fazenda.
6.5.4)  as informações prestadas na inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, dispondo a fundação cetaP do direito de excluir do 
concurso público aquele que não preencher o formulário de forma completa.
6.5.4.1) o candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma com-
pleta o campo referente a nome, endereço, telefone e e-mail, bem como 
deverá informar o ceP correspondente à sua residência.
6.5.5)  o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será de-
volvido, salvo nas condições legalmente previstas.
6.5.5.1) No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com 
cheque bancário que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer mo-
tivo, a fundação cetaP reserva-se o direito de tomar as medidas legais 
cabíveis, não efetivando a inscrição.
6.5.5.2) É vedada ao candidato a transferência para terceiros do valor pago 
da taxa de inscrição.
6.5.6)  o candidato deverá declarar, no formulário de inscrição, que tem 
ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião da 
posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o res-
pectivo cargo, conforme o disposto no item 5 deste edital e no anexo iii – 
informações dos cargos, sob pena de impedimento ao ato de investidura.
6.5.7)  a não integralização dos procedimentos de inscrição implica a de-
sistência do candidato.
6.5.8)  o candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscri-
ção, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos moldes es-
tabelecidos neste edital, será automaticamente considerada não efetivada 
pela fundação cetaP.
6.5.9) o candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência 
quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e re-
sultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de 
nascimento, notas e desempenho nas provas e etapas, entre outros, tendo 
em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da 
publicidade dos atos atinentes ao concurso público.
6.5.10) Os candidatos ficam cientes, também, de que tais informações 
poderão ser encontradas na rede mundial de computadores por meio dos 
mecanismos de busca atualmente existentes.
7. DAs coNDiçÕEs PARA isENção DA tAxA DE iNscRição
7.1) em conformidade com a legislação em vigor, a isenção da taxa de 
inscrição será concedida para:
a) o candidato que estiver inscrito no cadastro Único para Programas so-
ciais do governo federal (cadÚnico) e for membro de família de baixa 
renda, nos termos do decreto federal no. 6.135/2007; e (ou)
b) a pessoa com deficiência, de acordo com o item 8 deste edital, que 
terá direito à isenção da taxa de inscrição nos termos da lei estadual nº. 
6.988/2007.
7.2) os candidatos inscritos no cadÚnico deverão: 
a)  solicitar a isenção da taxa de inscrição, selecionando o “tipo de so-
licitação”, “Candidato Hipossuficiente” e preencher os dados requeridos, 
indicando o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico, 
tudo isso disponibilizado no formulário eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 
b)  Preencher e entregar/enviar a “declaração de que atende à condição 
de ser membro de família de baixa renda” (ver modelo disponível na pági-
na de acompanhamento do concurso público https://www.fundacaocetap.
com.br), nos termos do decreto federal n.º 6.135, de 26 de junho de 
2007, devidamente preenchida;
c)  entregar/enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 12.4).
7.3) Os candidatos que sejam Pessoas com Deficiência (PcD) deverão:
a)  solicitar a isenção da taxa de inscrição, selecionando o “tipo de so-
licitação”, “Candidato com Deficiência” e preencher os dados requeridos, 
tudo isso disponibilizado no formulário eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 
b)  Preencher e entregar/enviar o Requerimento específico (ver modelo 
disponível na página de acompanhamento do concurso público http://
www.fundacaocetap.com.br) acompanhado de laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao códi-
go correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência; ou, alternativamente, Requerimento 
específico acompanhado de carteira/declaração de cadastramento na(s) 
instituição(ões) à(s) qual(is) pertence; 
c)  entregar/enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 12.4).
7.4) Para o protocolo de entrega e/ou envio do requerimento de isenção 
da taxa de inscrição juntamente com os documentos respectivos previstos 
nos subitens 7.2 e 7.3 do presente edital, o candidato poderá utilizar-se de 
um dos meios a seguir descritos:
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a)  presencial: dirigir-se à cAc-fundação cEtAP (ver item 20) e proto-
colar a documentação indicada nos subitens 7.2 ou 7.3 do presente edital. 
o candidato poderá apresentar cópia simples acompanhada do documento 
original para verificação; ou
b)  via postal: envio da documentação indicada nos subitens 7.2 e/ou 7.3 
do presente edital, em cópia autenticada, via sedex ou carta registrada 
com aviso de recebimento, para a sede da fundação cetaP em belém/Pa 
(ver endereço no item 20 deste edital); ou
c)  via internet: por upload da documentação indicada nos subitens 7.2 e/
ou 7.3 do presente edital em formato Pdf, PNg ou jPg, no tamanho máxi-
mo de 2MB, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br.
7.5)  os requerimentos de isenção da taxa de inscrição e documentação 
respectiva deverão ser protocolados/enviados, impreterivelmente, entre 
os dias 26 e 27 de agosto de 2021. os requerimentos e/ou documentos 
protocolados/enviados após esse período não serão conhecidos.
7.5.1) Para requerimentos e documentos protocolados de forma presen-
cial, o candidato deve protocolar nos dias 26 e 27 de agosto de 2021, 
entre os horários de 8h e 18h.
7.5.2) Para requerimentos e documentos enviados via postal, valerá a data 
da postagem.
7.5.3)  requerimentos e documentos enviados via internet, deverão realizar o 
upload entre as 8h do dia 12 até às 23he59min do dia 13 de agosto de 2021.
7.6)  O deferimento do Requerimento de isenção da taxa de inscrição ficará 
condicionado à comprovação da condição de inscrito ativo no cadÚnico e/
ou à comprovação da deficiência, bem como pelo encaminhamento da do-
cumentação especificada nos subitens 7.2 e 7.3 do presente edital.
7.7)  a veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 
da taxa de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato, po-
dendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas 
informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra 
a fé pública, o que acarretará a eliminação do concurso público, aplicando-
se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do decreto federal no. 
83.936/1979.
7.8) o simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da 
isenção de taxa de inscrição não garante ao interessado a sua concessão, 
a qual estará sujeita à análise e deferimento do pedido por parte da fun-
dação cEtAP, conforme o caso.
7.9)  o candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida, 
mas que tenha efetivado o pagamento do dae terá a sua isenção cancelada.
7.10)  Não será permitido, após o período de solicitação de isenção de taxa de 
inscrição, complementação da documentação, bem como solicitação de revisão.
7.11)  será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição 
ao candidato que:
a) omitir informações e/ou apresentar informações inverídicas; e/ou
b) fraudar e/ou falsificar documentação.
7.11.1) Nos casos previstos no subitem 7.7 do presente edital, o candidato 
terá sua situação informada à autoridade policial competente para as pro-
vidências cabíveis.
7.12) Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) estiver inscrito/a no cadastro Único para Programas sociais do governo 
federal há menos de 45 dias;
d) estiver com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses;
e) os dados informados no cadastro do site da fundação cetaP estarem 
divergentes dos dados cadastrados no cadastro Único;
f)  os documentos enviados/entregues forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;
g)  pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; 
h)  não observar a forma de envio, o prazo e os horários estabelecidos no 
anexo ii – cronograma completo deste edital;
i)  não possuir condição contemplada no subitem 7.1 do presente edital;
j)  pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos nos subitens 
7.2 e 7.3 deste edital.
7.13)  Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de 
inscrição via fax, via correio eletrônico ou qualquer outro meio que não os 
informados neste edital.
7.14)  a entrega da documentação exigida será de responsabilidade exclu-
siva do candidato, a fundação cetaP não se responsabilizará por qualquer 
tipo de extravio que impeça a chegada completa ou incompleta da referida 
documentação.
7.15)  a simples entrega da documentação não garante ao interessado a 
isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise 
por parte da fundação cetaP nos termos das regras previstas neste edital. 
os documentos listados nos subitens 7.2 e/ou 7.3 apresentados não serão 
devolvidos. 
7.16)  o não-cumprimento das diretrizes previstas sobre a isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição, a falta ou inconformidade de alguma docu-
mentação e/ou informação, ou a solicitação apresentada fora do período 
fixado implicará indeferimento do referido pedido.
7.17)  ao término da apreciação dos requerimentos de isenção da taxa de 
inscrição e dos respectivos documentos, será publicado no Diário Oficial do 
estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.funda-
caocetap.com.br, na data provável de 21 de setembro de 2021, a 
Relação Preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição 
Deferidas e indeferidas.
7.18)  caberá recurso contra a Relação Preliminar das solicitações de 
isenção da taxa de inscrição Deferidas e indeferidas, nos termos do 
item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto no período com-
preendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
7.19)  ao término da apreciação dos recursos contra a Relação Prelimi-
nar das solicitações de isenção da taxa de inscrição Deferidas e 

indeferidas, será publicada no Diário Oficial do Estado do Pará e divulga-
do no endereço eletrônico http://ww.fundacaocetap.com.br, na data 
provável de 28 de setembro de 2021, a Relação Definitiva das So-
licitações de isenção da taxa de inscrição Deferidas e indeferidas.
8. DAs vAGAs REsERvADAs Às PEssoAs coM DEficiêNciA
8.1)  Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) 
das vagas destinadas a cada cargo, desde que a deficiência seja compa-
tível com as atribuições do cargo. as disposições deste edital, referentes 
às pessoas com deficiência, são correspondentes às da Lei nº 7.853/1989 
e às do decreto nº 3.298/1999, alterado pelo decreto nº 5.296/2004, da 
lei nº 12.764/2012 regulamentada pelo decreto nº 8.368/2014, da lei 
federal nº 13.146/2015.
8.1.1)  caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 8.1 deste 
edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primei-
ro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas por cargo, nos termos do artigo 15, parágrafo 
único, da lei nº 5.810/1994.
8.1.2) somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com 
deficiência nos cargos com quantidade de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
8.2)  A pessoa com deficiência participará do concurso público em igualda-
de de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo 
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local 
de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas, de acordo com o 
previsto no presente edital.
8.3)  São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º 
do decreto federal n° 3.298/1999, alterado pelo decreto n° 5.296/2004, 
nos termos da lei nº 7.853/1989, lei federal nº 12.764/2012 e da lei 
federal nº 13.146/2015 as que se enquadram nas categorias de i a v a 
seguir; e as contempladas pelo enunciado da súmula 377 do superior tri-
bunal de justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, 
em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:
i - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais seg-
mentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função físi-
ca, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cere-
bral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o de-
sempenho de funções;
ii - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 
e um decibéis (db) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
iii - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do cam-
po visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores;
iv - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente in-
ferior à média, com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recur-
sos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e 
trabalho; e
v - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
8.3.1)  a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pes-
soa com deficiência, para todos os efeitos legais, conforme Lei Federal nº 
12.764/2012.
8.4)  O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, se 
aprovado e classificado no presente concurso público, terá seu nome publi-
cado em lista à parte e, caso obtenha a classificação necessária, figurará 
também na lista de classificação geral.
8.5)  As vagas definidas no subitem 8.1 deste edital que não forem provi-
das por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação na perícia 
médica ou no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem de classificação do cargo.
8.6)  O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade 
de condições com os demais candidatos, com exceção dos requerimentos 
deferidos nos termos do item 9. 
8.7)  As atividades dos cargos não serão modificadas para se adaptarem 
à(às) condição(ões) especial(is) dos candidatos com deficiência.
8.8)  o candidato que queira concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico de 
inscrição e, ainda, enviar no período de 26 de agosto de 2021 a 21 de 
outubro de 2021, via sedex ou carta registrada com aviso de recebi-
mento (com data de postagem até o último dia do período de envio/entre-
ga da documentação) para o cac da fundação cetaP em belém/Pa (ver 
endereço no item 20 deste edital), ou via upload, por meio de link espe-
cífico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.
br , ou entregar, pessoalmente, no cac da fundação cetaP no Município 
de belém/Pa (ver endereço no item 20 deste edital), o seguinte documen-
to comprobatório: laudo Médico legível atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como, a provável causa 
da deficiência, emitido com data dos últimos 12 (doze) meses anteriores 
à data de publicação deste edital. deve, ainda, conter a assinatura e o 
carimbo do médico com o número de sua inscrição no conselho regional 
de Medicina (crM).
8.8.1)  somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato 
Pdf, PNg ou jPg, no tamanho máximo de 2Mb.
8.8.2) A documentação comprobatória da pessoa com deficiência que for 
enviada ou entregue pessoalmente, deverá ser acondicionada em envelo-
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pe tamanho a4, devidamente lacrado e etiquetado, conforme o modelo a 
seguir:
soLicitAção PARA coNcoRRER Às vAGAs REsERvADAs Às PEs-
soAs coM DEficiêNciA
coNcuRso PúBLico c-211
JuNtA coMERciAL Do EstADo Do PARÁ– JucEPA
Nome completo do candidato
cPf do candidato
8.9) O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar 
essa condição, ou, ainda, mesmo tendo indicado tal condição no formulário 
eletrônico de inscrição e não enviar via sedex ou carta registrada, via 
upload ou entregar, pessoalmente, o documento comprobatório tratado no 
subitem 8.8 deste edital, não concorrerá às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência e terá indeferido qualquer recurso em favor de sua situa-
ção, concorrendo às demais vagas para ampla concorrência.
8.10)  Não será permitida, após o envio ou entrega da documentação com-
probatória para a solicitação para concorrer às vagas reservadas às pes-
soas com deficiência, a complementação da mesma, ainda que em período 
de recurso.
8.11) o laudo Médico (original, cópia autenticada em cartório ou cópia 
simples acompanhada do original para fins de conferência no CAC) terá 
validade somente para este Concurso Público e para esta finalidade de 
solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, 
e não será devolvido.
8.12) a exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade 
do candidato, motivo pelo qual não haverá qualquer verificação de regu-
laridade do envelope no momento da entrega, apenas, quando preciso e 
solicitado, a conferência da cópia simples com o original.
8.13)  a publicação do resultado final do concurso será divulgada através 
de duas listas, a primeira contendo a classificação de todos os candidatos, 
inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda somente a classifica-
ção dos candidatos com deficiência.
8.14)  O candidato com deficiência aprovado no presente concurso será 
submetido à avaliação realizada por equipe multiprofissional da Secretaria 
de estado de Planejamento e administração (sePlad) e da junta comer-
cial do estado do Pará (jUcePa).
8.15)  Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argui-
da para justificar a concessão de aposentadoria por invalidez.
9. DA soLicitAção DE AtENDiMENto EsPEciAL
9.1) o candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial 
para a realização das etapas deverá indicar, no formulário eletrônico de 
inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar im-
preterivelmente até o dia 21 de outubro de 2021, via sedex ou carta 
registrada (com data de postagem até o último dia do período de envio 
da documentação), para a sede da fundação cetaP em belém/Pa (ver 
endereço no item 20 deste edital) ou via upload, por meio de link especí-
fico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br 
, ou entregar, pessoalmente, no cac da fundação cetaP no Município de 
belém/Pa (ver endereço no item 20 deste edital), a solicitação de atendi-
mento especial acompanhada de laudo Médico emitido com data dos últi-
mos 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do presente edital, 
todos legíveis e que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). 
o laudo Médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico 
com o número de sua inscrição no conselho regional de Medicina (crM). 
após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força 
maior, devidamente justificados e comprovados.
9.1.1)  As condições específicas disponíveis para realização das provas 
são: prova em braille, prova ampliada (fontes 14, 16 ou 28), fiscal ledor, 
intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 
1 (uma) hora para realização das provas. O candidato com deficiência, que 
necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê
-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da 
área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 4 do Decreto n.o  
9.508/2018.
9.1.2)  caso o candidato opte pelo envio via upload, somente serão aceitos 
documentos no formato Pdf, PNg ou jPg, no tamanho máximo de 2Mb.
9.1.3)   a inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de aten-
dimento especial implicará em seu não atendimento.
9.2) o laudo médico referido no subitem 9.1 deste edital não será devolvido.
9.3)  a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realiza-
ção das provas, deverá anexar junto à solicitação de atendimento especial 
cópia da certidão de nascimento da criança, salvo se o nascimento ocorrer 
após essa data, quando então deverá levar a certidão de nascimento (ori-
ginal ou cópia autenticada), no dia da prova.
9.3.1)   a candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um 
acompanhante maior de idade, sob pena de ser impedida de realizar as 
provas. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em 
sala reservada para amamentação. durante a amamentação, é vedada a 
comunicação da lactante com o acompanhante.
9.3.2)   ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos obje-
tos e equipamentos descritos nos subitens 12.9, 13.11 e 13.12 deste edital 
durante a realização do certame.
9.3.3)  Nos horários previstos para amamentação, a cada intervalo de 2 
(duas) horas, a candidata lactante poderá ausentar-se até 30 (trinta) mi-
nutos da sala de prova acompanhada de um fiscal.
9.3.4)  o tempo despendido pela amamentação será compensado durante 
a realização da prova em igual período.
9.3.5)  o lactente deverá ter até 6 (seis) meses de vida.
9.4) ficam assegurados às pessoas transexuais, transgêneros e travestis 
os direitos à identificação por meio do seu nome social e à escolha de tra-
tamento nominal. entende-se por nome social aquele pelo qual travestis e 
transexuais se reconhecem, bem como são identificadas por sua comuni-
dade e em seu meio social.

9.4.1) o candidato que desejar atendimento pelo NoMe social poderá re-
querê-lo por meio do formulário de solicitação de atendimento pelo Nome 
social, disponível na página da fundação cetaP no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br, no período respectivo fixado no Anexo 
ii – cronograma completo deste edital.
9.4.2) o candidato somente conseguirá fazer o preenchimento do formu-
lário de solicitação de atendimento pelo Nome social após ter concluído o 
seu processo de inscrição no presente concurso público.
9.4.3)  No formulário de solicitação de atendimento pelo Nome social, 
o candidato deverá indicar o NoMe social a ser utilizado, o qual estará 
vinculado ao seu nome civil, bem como ao documento de identidade, cPf 
e data de nascimento.
9.4.4) além da informação do NoMe social, o candidato deverá fazer o 
carregamento (upload) dos seguintes arquivos:
a)  fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre 
desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro sem o uso de óculos escuros e 
artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;
b)  cópia digitalizada da frente e do verso de um documento de identifica-
ção oficial com foto.
9.4.5) os documentos de que trata o subitem 9.4.4 devem conter todas 
as especificações citadas, serem legíveis para análise, sob pena de serem 
considerados documentos inválidos para comprovação do atendimento.
9.4.6) somente serão aceitos documentos no formato Pdf, PNg ou jPg, no 
tamanho máximo de 2Mb, enviados por meio do formulário de solicitação 
de atendimento pelo Nome social.
9.4.7) Não serão considerados válidos documentos apresentados por via 
postal, fax, correio eletrônico ou entregues no dia de aplicação das provas, 
mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido neste edital.
9.4.8) o candidato que solicitou o atendimento pelo NoMe social terá o 
seu pedido indeferido quando:
a)  não anexar os documentos relacionados no subitem 9.4.4 do presente edital;
b)  os documentos anexados forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;
c)  for identificada qualquer fraude nas informações prestadas e/ou nos 
documentos apresentados.
9.4.9) Não serão aceitas outras formas de solicitação de atendimento pelo 
Nome social, tais como: via postal, telefone ou fax.
9.4.10) a anotação do nome social de travestis, transgêneros e transexuais 
constará por escrito nos editais, relações e resultados do concurso, entre 
parênteses, antes do respectivo nome civil. as pessoas transexuais, trans-
gêneros e travestis, candidatas a este concurso, deverão apresentar como 
identificação oficial no dia de aplicação das provas um dos documentos 
previstos no subitem 12.4 do presente edital.
9.4.11) a fundação cEtAP reserva-se o direito de exigir, a qualquer tem-
po, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação do aten-
dimento declarado.
9.5)  O candidato que fizer uso de aparelho auditivo por orientação médica 
deverá solicitar permissão para uso do referido aparelho, de acordo com as 
instruções contidas no subitem 9.1 do presente edital.
9.6)  o candidato que por convicção religiosa necessitar realizar a prova 
objetiva e a prova discursiva após horário impeditivo, deverá protocolar 
requerimento indicando a sua condição, solicitando o atendimento espe-
cial. Nesse caso, será reservada sala especial para aguardar o término do 
horário impeditivo.
9.7)  o candidato que necessitar fazer uso do porte de arma deverá apre-
sentar documentação que comprove estar amparado pelo art. 6º da lei nº 
10.826/2003, em especial o Certificado de Registro de Arma de Fogo ou 
autorização de Porte.
9.7.1)  o candidato que estiver armado será encaminhado à coordenação 
de local de Prova, para desmuniciamento da arma, antes do início da re-
alização das provas. em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso de 
candidato portando arma de fogo na sala de aplicação da prova.
9.7.2)  a Polícia civil do Estado do Pará, em conjunto com a funda-
ção cEtAP, garantirá a devida guarda e o acautelamento das armas, em 
ambiente seguro, até a finalização das provas pelo candidato, desde que o 
pedido tenha sido previamente solicitado (de acordo com o prazo indicado 
no subitem 9.1 do presente edital) e justificado.
9.8)  todas as solicitações de atendimento especial serão atendidas segun-
do os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
9.9)  ao término da apreciação dos requerimentos de solicitações de aten-
dimento especial e dos respectivos documentos, será publicada no diário 
Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico https://
www.fundacaocetap.com.br, na data provável de 29 de outubro de 
2021, a Relação Preliminar de solicitações de Atendimento Espe-
cial Deferidos e indeferidos.
9.10)  caberá recurso contra a Relação Preliminar de solicitações de 
Atendimento Especial Deferidos e indeferidos, nos termos do item 19 
do presente edital, o qual deverá ser interposto no período compreendido 
de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
9.11)  ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a Rela-
ção Preliminar de solicitações de Atendimento Especial Deferidos 
e indeferidos, será publicada no Diário Oficial do Estado do Pará e divul-
gado no endereço eletrônico http://www.fundacaocetap.com.br, na 
data provável de 16 de novembro de 2021, a Relação Definitiva de 
solicitações de Atendimento Especial Deferidos e indeferidos para 
realização da prova.
10. DA coNfiRMAção DAs iNscRiçÕEs No coNcuRso PúBLico
10.1)  A confirmação das inscrições dar-se-á através da Lista Provisória 
de Candidatos Inscritos a ser publicada no Diário Oficial do Estado do Pará 
e divulgada no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
10.1.1) Na lista Provisória de candidatos inscritos no concurso Público, 
serão divulgadas, em ordem alfabética, as seguintes relações:
a) relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas 
e indeferidas;
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b) relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concor-
rer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas e indeferidas;
c) relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de aten-
dimento especial para a realização da Prova objetiva e da Prova discursiva 
deferidas e indeferidas.
10.2) O ato de Confirmação da Inscrição consiste na verificação, por parte do candi-
dato, de seus dados     divulgados na lista Provisória de candidatos inscritos.
10.3) o candidato deverá recorrer em face das seguintes ocorrências na 
lista Provisória de candidatos inscritos:
a) ausência do seu nome em qualquer uma das relações;
b) erro cadastral (nome completo, cPf e data de nascimento);
c) inclusão do seu nome na relação Provisória de candidatos com inscri-
ções indeferidas;
d) inclusão do seu nome na relação Provisória de candidatos que tiveram 
suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com defici-
ência deferidas, em caso de não ser candidato com deficiência;
e) não inclusão do seu nome na relação Provisória de candidatos que ti-
veram suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência, em caso de ser candidato com deficiência e ter realizado todo 
o procedimento de solicitação previsto neste edital;
f) inclusão de seu nome na relação Provisória de candidatos que tiveram 
suas solicitações de atendimento especial para a realização da Prova ob-
jetiva e da Prova discursiva deferidas, em caso do candidato não possuir 
necessidade de atendimento especial;
g) não inclusão de seu nome na relação Provisória de candidatos que tive-
ram suas solicitações de atendimento especial para a realização da Prova 
objetiva e da Prova discursiva deferidas, em caso do candidato possuir 
necessidade de atendimento especial e ter realizado todo o procedimento 
de solicitação previsto neste edital;
h) não inclusão de seu NoMe social na relação Provisória de candidatos 
que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas, em caso de ter realiza-
do todo o procedimento de solicitação previsto neste edital.
10.4) em quaisquer dos casos previstos no subitem 10.3 deste edital, o 
candidato deverá interpor recurso, no prazo de 02 dias úteis, observando 
o período determinado para a Confirmação das Inscrições no Anexo II – 
cronograma completo deste edital.
10.5) O candidato que confirmar a presença de seu nome na Lista Provi-
sória de Candidatos Inscritos e verificar que todos os seus dados encon-
tram-se de forma correta terá sua inscrição confirmada e deverá aguardar 
a publicação do edital de Homologação das inscrições e de divulgação dos 
locais e Horários da Prova objetiva e da Prova discursiva.
10.6) os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, 
sendo considerada para tanto a data de recebimento do recurso interposto 
via internet.
10.7) será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de 
seus dados na lista Provisória de candidatos inscritos, a qual passará a ser 
oficial e imutável àqueles que não interponham qualquer tipo de recurso no 
prazo previamente estabelecido.
10.7.1) tornam-se sem efeito os recursos interpostos após o período pre-
visto neste edital, sendo os mesmos indeferidos sem análise do mérito. 
10.8) será divulgado, após análise e julgamento dos recursos interpostos 
nos termos e condições dos itens 06 e 19 deste edital, o edital de Homolo-
gação das inscrições e divulgação dos locais e Horários da Prova objetiva 
e da Prova discursiva.
10.9) O candidato que verificar, na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, 
quaisquer das ocorrências previstas no subitem 10.3 deste edital e não 
recorrer poderá, dependendo da ocorrência verificada:
 a)  ter a não efetivação de sua inscrição no concurso quando o seu nome 
não constar nas relações Provisórias de candidatos com inscrições deferi-
das ou ainda constar na relação Provisória de candidatos com inscrições 
indeferidas;
b) alterar o erro cadastral (nome completo, cPf, data de nascimento e 
opção de cargo) na ata de correção que lhe será disponibilizada no dia da 
realização da Prova objetiva e da Prova discursiva;
c) concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu 
nome estiver incluso na relação Provisória de candidatos que tiveram suas 
inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 
deferidas, mesmo em caso de não ser candidato com deficiência, quando o 
candidato poderá ser eliminado do certame;
d) não concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando 
seu nome não estiver incluso na relação Provisória de candidatos que ti-
veram suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência deferidas, em caso de ser candidato com deficiência e ter reali-
zado todo o procedimento de solicitação previsto neste edital;
e) não receber atendimento especial quando seu nome não estiver incluso 
na relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de aten-
dimento especial para a realização das Provas objetiva e discursiva defe-
ridas, em caso do candidato possuir necessidade de atendimento especial 
e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste edital.
11.1) Será divulgado, no Diário Oficial do Estado do Pará e no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, o edital de Homologa-
ção das inscrições e de divulgação dos locais e Horários da Prova objetiva 
e da Prova discursiva.
11. DA DivuLGAção Dos LocAis E HoRÁRios DA PRovA oBJEti-
vA E DA PRovA DiscuRsivA
11.2) a fundação cetaP não enviará telegramas e nem informará por 
telefone, fax ou e-mail, o local de prova do candidato, sendo de respon-
sabilidade exclusiva do mesmo a obrigação de obter esta informação no 
respectivo edital.
11.3) o candidato que desejar imprimir o seu cartão de inscrição, que con-
tém informações a respeito de seu local e horário de prova, poderá fazê-lo 
utilizando o Portal de acompanhamento da fundação cetaP no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.

11.3.1) o cartão de inscrição contém informações a respeito dos dados ca-
dastrais do candidato, assim como o local e horário de realização da Prova 
objetiva e da Prova discursiva.
11.3.2) a impressão do cartão de inscrição é uma opção do candidato, 
uma vez que as informações contidas no mesmo serão divulgadas no edital 
de Homologação das inscrições e de divulgação dos locais e Horário da 
Prova objetiva e da Prova discursiva. 
11.3.3) Não será cobrada a apresentação do cartão de inscrição no dia da 
realização da Prova objetiva e da Prova discursiva.
12. DAs iNstRuçÕEs GERAis AcERcA DAs PRovAs oBJEtivA E 
DiscuRsivA
12.1)  em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de 
prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua eliminação, 
seja qual for o motivo alegado.
12.2)  em hipótese alguma será aplicada prova fora dos locais, datas e 
horários determinados no presente edital e nos editais de convocação para 
cada etapa.
12.3)  Por ocasião da realização de qualquer prova, o candidato que não 
apresentar o documento de identidade original (ver subitem 12.4) na for-
ma definida no presente edital, quando exigido, não poderá fazer a prova 
e será automaticamente eliminado deste concurso público, à exceção da 
situação prevista no subitem 12.5 deste edital.
12.3.1) No dia da realização da prova, o candidato que não estiver portan-
do o documento de identidade original, na forma definida por este Edital, 
não poderá permanecer dentro do local de Prova. 
12.4)  serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos comandos Militares, pelas secretarias de segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação, pelas Polícias Civil  e Militares e pelos Corpos 
de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte bra-
sileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; 
e carteira Nacional de Habilitação, ainda que vencidas (somente o modelo 
aprovado pelo art. 159 da lei nº 9.503/1997).
12.4.1) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de 
nascimento; cartão de inscrição no cPf; título eleitoral; carteira Nacio-
nal de Habilitação (modelo eletrônico); carteira Nacional de Habilitação 
(modelo antigo/sem foto); carteira de estudante; carteiras funcionais sem 
valor de identidade; carteiras de identidade digitais (modelo eletrônico); 
documentos fora do prazo de validade; carteira de trabalho – ctPs (mode-
lo eletrônico); e documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e 
cópias simples e/ou autenticadas.
12.4.2) outros documentos ou documentos fora do prazo de validade não 
serão aceitos como documentos de identidade, bem como documentos ile-
gíveis, não identificáveis e/ou danificados e cópias autenticadas e protoco-
los de documento de identidade.
12.5)  caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 
aplicação das provas e/ou etapas, documento de identidade original, por 
motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máxi-
mo, 30 (trinta) dias da data de realização da prova e/ou etapa respectiva, 
ocasião em que o candidato será submetido à identificação especial que 
compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em 
formulário próprio.
12.6) quando houver fundada suspeita acerca da identidade do candida-
to, é facultado à fundação cEtAP realizar procedimentos adicionais de 
identificação. A identificação especial será exigida, também, ao candidato 
cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à titularidade, 
fisionomia e/ou à assinatura do portador.
12.7) No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste 
das listagens oficiais relativas aos locais de prova pré-estabelecidos, a Fun-
dação cetaP poderá proceder a inclusão do referido candidato através do 
preenchimento de identificação especial, compreendendo coleta de dados, 
de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio, mediante a 
apresentação do dae pago devidamente autenticado.
12.7.1) a inclusão de que trata o subitem 12.7 terá caráter condicional, 
passível de confirmação pela Fundação CETAP, na fase de correção da Pro-
va Objetiva de Múltipla Escolha, com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inclusão, sob pena de improcedência de sua inscrição.
12.8)  em hipótese alguma será permitido o ingresso de candidato portan-
do arma de fogo nas salas de aplicação de provas e/ou etapas. 
12.9)  terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do 
concurso público o candidato que, durante a realização de qualquer uma 
das provas e/ou etapas:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua rea-
lização e/ou para obter vantagens para si e/ou para terceiros;
b)  for surpreendido dando ou recebendo qualquer forma de auxílio para a 
execução de prova e/ou etapa;
c)  for surpreendido portando anotações;
d)  utilizar-se de lápis, borracha, livros, dicionários, meios, notas e /ou 
impressos e quaisquer objetos que não forem expressamente permitidos 
em edital, bem como se comunicar com outro candidato;
e)  for surpreendido com qualquer recipiente ou embalagem, tais como: 
garrafa de água, suco, refrigerante, embalagem de alimentos (biscoitos, 
barras de cereais, chocolates, balas, etc), que não seja fabricado com ma-
terial transparente. os alimentos devem ser acondicionados em saco de 
plástico transparente; ou porta objetos de plástico transparente, que de-
verá ser providenciado pelo candidato;
f)  for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, relógio 
de qualquer espécie, gravador, bip, receptor, pager, notebook, tablets ele-
trônicos, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução 
de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, 
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régua de cálculo, máquina de calcular e/ou equipamento similar;
g)  faltar com o devido respeito e cortesia para com qualquer um dos fiscais, 
examinadores, auxiliares, instrutores, autoridades ou outros candidatos;
h)  fizer anotação de informações relativas às suas respostas ou à sua 
identificação no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio;
i)  for surpreendido portando e/ou utilizando aparelhos eletrônicos e/ou outros 
objetos, tais como os listados nos subitens 13.11 e 13.12 deste edital;
j)  recusar-se a entregar o cartão resposta e a folha de redação das 
Provas objetiva e discursiva respectivamente, e demais materiais relacio-
nados às provas ao término do tempo regulamentar;
k)  afastar-se do local das provas, a qualquer tempo, sem o acompanha-
mento de fiscal ou membro da coordenação da fundação cEtAP;
l)  ausentar-se do local das provas, a qualquer tempo, portando o cartão 
resposta e a folha de redação das Prova objetiva e discursiva respectiva-
mente, bem como portando o caderno de provas antes do horário permiti-
do para que o candidato possa levá-lo;
m)  não permitir a coleta de sua assinatura, de sua impressão digital, sua 
fotografia ou outros mecanismos de identificação de candidatos a serem 
utilizados pela fundação cetaP;
n)  descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no cartão 
resposta e na folha de redação, bem como nos editais de convocações e 
demais instruções de regulamentação das provas e etapas;
o)  se recusar a transcrever para o cartão resposta a frase-mestra apresenta-
da durante a aplicação da prova objetiva para posterior exame grafológico;
p)  se recusar ao registro fotográfico realizado pela Fundação cEtAP, se 
for o caso, para confirmação da presença e da identidade quando da rea-
lização das provas;
q)  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido;
r)  tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrô-
nicos ou relógio de qualquer espécie, que venha a emitir ruídos, mesmo 
que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou 
conforme as orientações deste edital, durante a realização das provas; ou
s)  descumprir este edital e/ou outros que vierem a ser publicados.
12.10)  o candidato que, constatado por qualquer meio, tenha se utilizado 
de procedimento ilícito, terá sua prova anulada e será imediatamente eli-
minado do concurso.
12.11)  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação das provas objetiva e discursiva, em virtude de afas-
tamento do candidato do local de prova.
12.12) a fundação cetaP, quando da realização das provas, poderá sub-
meter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores 
e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candi-
dato está portando material não permitido.
12.13)  Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concur-
so, a Fundação CETAP poderá proceder a coleta de registro fotográfico de 
todos os candidatos, de forma individual ou coletiva, para confirmação da 
presença e da identidade quando da realização das provas.
13. DAs iNstRuçÕEs PARA APLicAção DA PRovA oBJEtivA E DA 
PRovA DiscuRsivA
13.1)  a prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 5 
(cinco horas) e serão aplicadas na data provável de 12 de dezembro 
de 2021, no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno 
da tarde para os cargos de nível superior.
13.2)  os locais, datas e horários de aplicação da prova objetiva e da 
prova discursiva serão divulgados no endereço eletrônico http://www.
fundacaocetap.com.br, na data provável de 16 de novembro de 
2021.
13.3)  O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta 
preta, fabricada com material transparente, as respostas da Prova obje-
tiva para o cartão resposta e da Prova Discursiva para a folha de reda-
ção, que serão os únicos documentos válidos para a correção das provas. 
o preenchimento do cartão resposta e da folha de redação será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com 
as instruções específicas contidas neste edital, no caderno de questões, no 
cartão resposta e na folha de redação. em hipótese alguma haverá subs-
tituição do cartão resposta e da folha de redação por erro do candidato.
13.3.1) o candidato é responsável pela devolução do seu cartão resposta 
e da sua Folha de Redação devidamente preenchidos ao final da prova. 
em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala de aplicação da prova 
com o cartão resposta e com a folha de redação, sob pena de eliminação 
do certame.
13.3.2) o preenchimento do cartão resposta e da folha de redação deve-
rá ser feito dentro do prazo de duração estipulado no subitem 13.1.
13.4)  serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advin-
dos do preenchimento indevido do cartão resposta e da folha de redação. 
serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo 
com este edital e/ou com o cartão resposta, tais como: marcação rasura-
da ou emendada, campo de marcação não preenchido integralmente e/ou 
mais de uma marcação por questão.
13.5)  o candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de 
qualquer modo, danificar o seu Cartão Resposta ou Folha de Redação, sob 
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização 
da leitura eletrônica do documento.
13.6)  Não será permitido que as marcações no cartão resposta sejam 
feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tiver sua solici-
tação de atendimento especial deferida conforme item 9 do presente edi-
tal. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação 
cetaP, devidamente treinado.
13.7)  Não serão fornecidas, por telefone, fax e/ou e-mail, informações 
a respeito de data, local e horário de aplicação das provas. o candidato 
deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem pu-

blicados na internet, no sítio eletrônico https://www.fundacaocetap.
com.br.
13.8)  o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado 
para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
com material transparente, de comprovante de inscrição e de documento 
de identidade original conforme previsto no subitem 12.4 do presente edi-
tal. Não será permitido em hipótese alguma o uso de lápis, lapiseira/grafite 
e/ou borracha durante a realização das provas.
13.8.1) Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para o seu início.
13.9) o portão de acesso ao local da prova será fechado, impreterivel-
mente, no horário de início da Prova, não sendo tolerado atraso, nem a 
presença de acompanhante nas dependências do local de realização da 
prova, exceto para os casos de candidatas lactantes, sendo que tal condi-
ção deverá ser mencionada previamente à realizadora do certame.
13.10) o candidato que se retirar da sala de aplicação de prova não poderá 
retornar a ela, em hipótese alguma, exceto se sua saída for acompanhada, 
durante todo o tempo de ausência, de fiscal ou de membro da coordenação 
da fundação cetaP.
13.11)  Não será permitida, durante a realização das provas, a comuni-
cação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/
ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer 
outro material de consulta.
13.12)  No dia de realização das provas, não será permitido o ingresso de 
candidato portando armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, 
relógio de qualquer espécie, walkman, aparelho portátil de armazenamen-
to e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda 
eletrônica, notebook, tablets eletrônicos, palmtop, receptor, gravador, en-
tre outros). caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá 
permanecer desligado e, se possível, com a bateria retirada durante todo 
o período de prova, devendo, ainda, ser acondicionado em embalagem 
fornecida pela fundação cetaP. o descumprimento do disposto neste subi-
tem implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
13.12.1) Não será permitida, durante a realização das provas, a utilização 
de aparelho auditivo, salvo o candidato que teve seu uso autorizado em 
conformidade com o subitem 9.5 deste edital.
13.13) a fundação cetaP recomenda que o candidato não leve, no dia de 
realização das provas, objeto algum citado nos subitens 13.11 e 13.12 des-
te edital. o funcionamento de qualquer tipo de aparelho eletrônico durante 
a realização das provas implicará a eliminação automática do candidato.
13.14) caso o candidato leve algum dos objetos citados no subitem ante-
rior, este deverá requerer ao fiscal de sala embalagem apropriada para a 
guarda dos mesmos, com exceção de qualquer tipo de arma, ocasião em 
que deverão ser observados os procedimentos previstos no item 9.7 deste 
edital. 
13.15) quando do término da Prova objetiva de Múltipla escolha e da Pro-
va discursiva, o candidato deverá retirar-se da sala de prova portando sua 
embalagem com os objetos citados no subitens 13.11 e 13.12.
13.16) Não será admitido, durante a realização das provas, o uso de boné, 
lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do 
candidato.
13.17) a fundação cetaP não se responsabilizará por perdas ou extravios 
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação 
das provas, nem por danos a eles causados.
13.18) o controle de horário de duração da prova será efetuado conforme 
critério definido pela Fundação CETAP e divulgado no início da realização 
das provas.
13.19) O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de 
aplicação da prova após 2 (duas) horas de seu início e não poderá levar o 
caderno de prova.
13.20) o candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da pro-
va, levando o caderno de prova, faltando 30 (trinta) minutos para o final 
do tempo destinado à realização da prova objetiva e da prova discursiva.
13.21)  a inobservância dos subitens 13.19 e 13.20 deste edital acarretará 
a não correção da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato 
no concurso público.
13.22) se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, esta-
tístico, visual, grafológico e/ou por meio de investigação policial, ter o 
candidato utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do concurso público.
13.23)  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação da prova em razão do afastamento de candidato da sala 
de prova, salvo na exceção prevista no subitem 9.3.4 do presente edital.
13.24) No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação da prova e/ou pelas autoridades presen-
tes, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou aos critérios de 
avaliação e de classificação.
13.25) No dia de realização da prova objetiva e da prova discursiva, para 
abertura do envelope contendo as provas, o fiscal de cada sala chamará 
3 (três) candidatos para atestarem o lacre dos referidos envelopes, bem 
como ao final da prova, os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a 
sala após entregarem seus cartões resposta e folhas de redação, e assina-
rem o termo de fechamento da ata de sala.
13.25.1) os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas só pode-
rão sair juntos. caso algum destes candidatos insista em sair do local de 
aplicação antes de autorizado pelo fiscal de sala, será lavrado Termo de 
ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal de sala e pelo coordenador do local de provas.
14. DA 1ª EtAPA: PRovA oBJEtivA
14.1) a Prova objetiva será realizada em local e horário a serem estabe-
lecidos pelo edital de Homologação e de divulgação dos locais e Horários 
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da Prova objetiva e da Prova discursiva, conforme determina o item 11 
deste edital.
14.1.1) O candidato deverá, obrigatoriamente, verificar o seu local de pro-
va no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
14.1.2)  o candidato somente poderá realizar as provas no local designado 
pela fundação cetaP.
14.1.3) São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação cor-
reta de seu local de realização da Prova objetiva e o comparecimento no 
horário determinado.
14.2) a Prova objetiva de Múltipla escolha, de caráter eliminatório e clas-
sificatório, será aplicada a todos os candidatos inscritos.
14.3) À Prova objetiva de Múltipla escolha, será atribuída nota de 0 (zero) 
a 10 (dez) pontos.
14.4) a Prova objetiva de Múltipla escolha será composta de 60 (sessen-
ta) questões conforme as tabelas seguintes:
a) Para o cargo de Nível Médio: 

disciplinas questões Pontos total
língua Portuguesa 10 0,2 2,0

 
10

Matemática e raciocínio lógico 05 0,1 0,5
Ética no serviço Público 05 0,1 0,5

informática 05 0,1 0,5
legislação 05 0,1 0,5

Noções de direito 10 0,2 2,0
Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

b) Para os cargos de Nível superior (exceto paras os cargos 04: técnico do 
registro Mercantil classe a Nível i – direito e 05: técnico de informática 
do registro Mercantil):

disciplinas questões Pontos total
língua Portuguesa 10 0,2 2,0

 
10

Ética no serviço Público 05 0,1 0,5
informática 05 0,1 0,5
legislação 10 0,1 1,0

Noções de direito 10 0,2 2,0
Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

c) Para o cargo 04: técnico do registro Mercantil classe a Nível i – direito:

disciplinas questões Pontos total
língua Portuguesa 10 0,2 2,0

 
10

Ética no serviço Público 10 0,2 2,0
informática 05 0,1 0,5
legislação 15 0,1 1,5

Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

d) Para o cargo 05: técnico de informática do registro Mercantil:

disciplinas questões Pontos total
língua Portuguesa 10 0,2 2,0

 
10

Ética no serviço Público 10 0,1 1,0
legislação 10 0,1 1,0

Noções de direito 10 0,2 2,0
Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

14.5) Para cada questão, existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (a, 
b, c e d), da qual apenas uma será correta, de acordo com o comando da 
questão.
14.6) o conteúdo programático de cada disciplina da Prova objetiva encon-
tra-se no anexo i deste edital.
14.6.1) as alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de 
publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não contem-
pladas nos objetos de avaliação constantes no anexo i deste edital.
14.6.2) a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas no conteúdo 
programático previsto no anexo i deste edital.
14.7) o candidato receberá 01 (um) caderno de questões que consistirá 
na Prova objetiva e na Prova discursiva, 01 (um) cartão resposta, onde 
deverá marcar suas respostas, e 01 (uma) folha de redação, onde deverá 
ser realizada a Prova discursiva. 
14.7.1) o cartão resposta será utilizado para correção da Prova objetiva e 
a folha de redação para a correção da Prova discursiva.
14.8) o candidato deverá respeitar as instruções contidas na capa do ca-
derno de questões sob pena de eliminação no concurso Público.
14.9) a correta utilização do cartão resposta e da folha de redação é de 
inteira responsabilidade do candidato.
14.9.1) Não serão fornecidos cartão resposta e/ou folha de redação subs-
tituto(s) ao candidato.
14.10) Não serão computadas questões não respondidas (falta de mar-
cação no cartão resposta), nem questões que contenham mais de uma 
resposta marcada, rasura, emenda, ainda que legível.
14.11) as informações extras acerca da correta utilização do cartão res-
posta e da folha de redação estarão impressas nos mesmos, devendo 
serem rigidamente seguidas, sob pena de invalidação de tais documentos.
14.12) No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormali-

dade gráfica, deverá manifestar-se imediatamente ao Fiscal de Sala.
14.13) os eventuais erros nos dados pessoais constantes do cartão res-
posta, da folha de redação ou na ata de sala deverão ser corrigidos na 
ata de correção.
14.14) ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala 
o caderno de questões, o cartão resposta e a folha de redação, bem como 
todo e qualquer material cedido para a execução da prova, com exceção da 
embalagem apropriada à guarda dos objetos citados no subitem 13.14.
14.15) será permitido ao candidato levar consigo o caderno de questões 
desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova. 
14.16) todos os candidatos poderão, ainda, ter acesso à imagem digi-
talizada do cartão resposta preenchido por eles durante a realização da 
Prova objetiva de Múltipla escolha no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br.
14.17) A referida imagem ficará disponível até 30 (trinta) dias corridos da 
data de publicação do resultado Preliminar da Prova objetiva de Múltipla 
escolha.
14.18) o candidato somente poderá ausentar-se da sala de prova, deixan-
do o local de prova, após 02 (duas) horas do início da mesma. 
14.19) o candidato que se retirar do local de prova não poderá retornar 
em hipótese alguma.
14.20) Não haverá, por qualquer motivo, com exceção dos casos de aten-
dimento especial, prorrogação do tempo previsto para aplicação das pro-
vas, em razão do afastamento do candidato da sala de prova.
14.20.1) se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu 
início ou necessitar de suspensão momentânea durante a realização da 
Prova objetiva, será concedido prazo adicional aos candidatos do local afe-
tado, de modo que tenham o tempo total previsto neste edital para a rea-
lização das provas, em garantia à isonomia do certame. 
14.20.2) os candidatos afetados deverão permanecer no local do concur-
so, sob pena de eliminação do certame. 
14.21) a transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identi-
ficar o Cartão Resposta do candidato, bem como para possibilitar o Exame 
Pericial grafotécnico, quando for o caso.
14.21.1) todos os candidatos terão as suas Provas objetivas corrigidas 
por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos 
candidatos no cartão resposta.
14.22) será considerado aProvado na Prova objetiva o candidato que 
obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total 
da prova e que não obtenha pontuação igual a 0 (zero) nas questões de 
língua Portuguesa.
14.23) será reProvado na Prova objetiva e eliMiNado do concurso 
público o candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da pontuação total da prova ou que obtenha pontuação igual 
a 0 (zero) nas questões de língua Portuguesa.
14.24) o candidato eliminado na forma do subitem 14.23 deste edital não 
terá classificação alguma no concurso público.
14.25) os candidatos aprovados na forma do subitem 14.22 deste edital 
serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da pontuação final 
na Prova objetiva e terão a prova discursiva corrigida, conforme previsto 
no item 15.2. 
14.26) Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, na data 
provável de 28 de dezembro de 2021, o Resultado Preliminar da 
Prova objetiva.
14.27) caberá recurso contra a Resultado Preliminar da Prova objeti-
va, nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto 
no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
14.28) ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a Resul-
tado Preliminar da Prova objetiva, será publicado no Diário Oficial do 
estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico https://www.fun-
dacaocetap.com.br, na data provável de 05 de janeiro de 2022, o 
Resultado Definitivo da Prova Objetiva.
14.29) Na hipótese de candidatos empatados com a mesma pontuação 
obtida na Prova objetiva, o nome dos mesmos será divulgado respeitada a 
ordem alfabética, não sendo ainda, neste momento, aplicados os critérios 
de desempate previstos, os quais serão utilizados somente para fins de 
divulgação do resultado final do concurso.
15. DA 2ª EtAPA: PRovA DiscuRsivA
15.1)  a Prova Discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro 
dos prazos de duração previstos para a realização da Prova objetiva.
15.2)  somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos 
aProvados na Prova objetiva de acordo com o subitem 14.22 e que este-
jam classificados até 5 (cinco) vezes o número de vagas ofertado para 
cada cargo indicado no item 4, respeitados os empates na última colocação.
15.2.1) Não serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos não 
aprovados na forma do subitem 14.23 deste edital, os quais serão consi-
derados eliminados e não terão classificação alguma no concurso público, 
observando-se o disposto no item 15.2.
15.3)  À Prova discursiva, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
15.4)  a Prova Discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo 
e (ou) argumentativo, com extensão mínima de 20 (vinte) linhas e 
máxima de 30 (trinta) linhas, com base em tema formulado pela ban-
ca examinadora, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão.
15.5)  a prova discursiva terá o objetivo de avaliar os conhecimentos ge-
rais e os conhecimentos específicos, pertinentes a cada cargo, constantes do 
conteúdo programático e, ainda, a capacidade de expressão na modalidade 
escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua Portuguesa.
15.6)  a prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com ca-
neta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, não 
sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo 
em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial 
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para a realização das provas quanto a esse aspecto nos termos do item 8 
do presente edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal 
da fundação cetaP, devidamente treinado, para o qual deverá ditar a re-
dação, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos 
de pontuação.
15.7)  O texto definitivo da prova discursiva deverá ter início na 
linha identificada com o número 1 (um), na Folha de Redação da 
prova discursiva. A falta de observação dessa orientação acarreta-
rá a anulação da prova do candidato. 
15.8) a folha de redação será o único documento válido para a avaliação 
da prova discursiva.
15.9)  a(s) folha(s) para rascunho, contida no caderno de provas, é(são) 
de preenchimento facultativo e não valerá(ão) para a finalidade descrita 
no subitem anterior.
15.10)  Para a correção da prova discursiva, a fundação cetaP adotará as 
regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
15.11) o candidato deverá escrever a prova discursiva primando pelo uso 
das normas do registro formal e culto da língua Portuguesa (de acordo 
com o novo acordo ortográfico) e Coesão Textual e, ainda, demonstrar o 
domínio do conteúdo e conhecimento do tema.
15.12)  a prova discursiva observará os seguintes critérios e pontuações 
definidos a seguir:

tABELA DE AvALiAção DA PRovA DiscuRsivA

cRitéRios PoNtos

1) Uso das normas do registro formal culto da língua Portuguesa e coesão textual 5

1.1) Usa norma culta quanto aos aspectos gramaticais 1

1.2) emprega coesão textual 1

1.3) estrutura a frase adequadamente 1

1.4) emprega pontuação corretamente 1

1.5) Utiliza ortografia e acentuação gráfica correta 1

2) domínio do conteúdo e argumentação pertinente ao tema 5

2.1) apresenta adequação ao tema proposto 2

2.2) demonstra adequação à tipologia textual: dissertação 2

2.3) Apresenta coerência textual – texto completo com início, desenvolvimento e fim, sem 
contradições 1

PoNtUaÇÃo total da Prova discUrsiva 10

15.13)  ao candidato que incorrer em erro na prova discursiva, será reali-
zado o seguinte desconto da pontuação da mesma:
a)  0,25 (vinte e cinco décimos) para cada erro referente aos critérios pre-
vistos nos subitens de 1.1 até 1.5 da tabela do subitem 15.12;
b)  1,0 (um ponto) para o caso de haver tangenciamento ao tema proposto 
no subitem 2.1 da tabela do subitem 15.12 ou para o caso de haver apenas 
a expressão parcial ao solicitado nos subitens de 2.2 e 2.3 da mesma tabela.
15.13.1) a falta de contemplação a qualquer dos critérios previstos nos 
subitens de 2.1 até 2.3 do subitem 15.12 acarretará pontuação igual à 0 
(zero) ao critério respectivo.
15.14) será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos nos 
subitens de 1.1 até 1.5 do subitem 15.12 quando o candidato não incorrer 
em qualquer erro no respectivo critério.
15.15) será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos 
nos subitens de 2.1 até 2.3 do subitem 15.12 quando o candidato atender 
integralmente ao critério proposto.
15.16) quando a Prova discursiva fugir ao tema ou estiver escrita com 
grafia ilegível será atribuída pontuação igual a 0 (zero) nos dois critérios 
de avaliação.
15.17) a prova discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas 
e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da 
mesma. Não serão corrigidas as redações com menos de 20 linhas, sendo 
atribuída nota 0 (zero) às mesmas.
15.18) somente será computada como linha aquela que apresentar pelo 
menos uma palavra inteira, não se considerando fragmentos de palavras 
resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior.
15.19)  a folha de redação não poderá ser assinada, rubricada nem con-
ter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a 
identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção 
de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do 
texto definitivo acarretará a anulação da Prova.
15.20) serão considerados aProvados na Prova discursiva os candidatos 
que obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) da pontuação 
total da prova.
15.21) será considerado REPRovADo na Prova discursiva o candidato 
que obtiver rendimento inferior a 60% (sessenta por cento) na referida Prova.
15.22) Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no en-
dereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, na data provável 
de 18 de janeiro de 2022, o Resultado Preliminar da Prova Discursiva.
15.23) caberá recurso contra o Resultado Preliminar da Prova Discur-
siva, nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interpos-
to no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
15.24) ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a Resul-
tado Preliminar da Prova Discursiva, será publicado no Diário Oficial 
do estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.fun-

dacaocetap.com.br, na data provável de 25 de janeiro de 2022, o 
Resultado Definitivo da Prova Discursiva.
16. DA 3ª EtAPA: PRovA DE títuLos
16.1)  A Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, será 
aplicada aos candidatos inscritos nos cargos de Nível superior convocados 
através do edital de convocação para a Prova de títulos, sendo realizada 
em data fixada no Anexo II – Cronograma Completo do presente Edital.
16.2)  serão convocados, através de edital de convocação contendo horá-
rio, local e prazo, para entrega ou envio da documentação relativa à Prova 
de títulos os candidatos aProvados nas Provas objetiva e Discursi-
va, de acordo com o subitem 15.20 deste edital, a ser publicado no sítio 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br e no Diário Oficial do 
Estado do Pará.
16.3)  a Prova de títulos valerá 3,0 (três) pontos, ainda que a soma 
dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
16.4)  somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, expedidos 
até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir:

ALíNEAs títuLo vALoR DE cADA 
títuLo

vALoR MÁ-
xiMo

a doutorado 1,50 1,50 
b Mestrado 1,00 1,00

c Pós-graduação - especialização 
(lato sensu) 0,25 0,25

d aprovação em concurso público 0,25 0,25

16.5)  os títulos serão somados concomitantemente até o valor máximo 
de 03 (três) pontos, respeitando o valor máximo apresentado na tabela do 
subitem 16.4 do presente edital, para cada tipo de título. 
16.6)  receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na for-
ma, no prazo, no horário e no local estipulados no edital de convocação 
para a Prova de títulos.
16.7)  a documentação comprobatória para obtenção de pontos na Prova 
de títulos seguirá os seguintes critérios: 
16.7.1) Para os títulos referentes às alíneas “a” e “b” do subitem 16.4 
serão aceitos: diploma, devidamente registrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado e (ou) declaração 
de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo Mec, desde que acompanhado do histórico escolar do 
candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em que 
foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do jul-
gamento da tese ou da dissertação. caso o histórico ateste a existência de 
alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado 
e (ou) declaração não será aceito.
16.7.1.1) outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não 
serão aceitos como títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
16.7.1.2) Para curso de doutorado ou Mestrado concluído no exterior, será 
aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de ensino su-
perior no brasil, na conformidade com as normas estabelecidas pelo Mec. 
16.7.2) Para os títulos referentes à alínea “c” do subitem 16.4 serão acei-
tos: Certificado atestando que o curso atende às normas da Lei Federal nº 
9.394/1996 (lei de diretrizes e bases da educação), do conselho Nacional 
de educação (cNe) ou está de acordo com as normas do extinto conselho 
federal de educação (cfe). também será aceita declaração de conclusão 
de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo 
histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas 
cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação 
e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da 
lei federal nº 9.394/1996, do cNe ou que está de acordo com as normas 
do extinto cfe.
16.7.2.1) Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da 
lei federal nº 9.394/1996, do cNe ou que está de acordo com as normas 
do extinto cfe, deverá ser anexada uma declaração do responsável pela 
organização e realização do curso atestando que este atendeu a uma das 
normas estipuladas no subitem anterior.
16.7.2.2) O certificado de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, que não apresentar a carga horária mínima de 360 (trezen-
tos e sessenta) horas/aula não será pontuado.
16.7.3) Para os títulos referentes à alínea “d” do subitem 16.4 serão acei-
tas as seguintes documentações, todas elas devendo conter o cargo/em-
prego concorrido; o pré-requisito do cargo/emprego concorrido (escolari-
dade); identificação expressa do candidato (nome completo e número do 
CPF); aprovação e/ou classificação;
a)  certidão expedida pelo setor de pessoal do órgão de pessoal;
b)  Certificado do órgão executor do certame;
c)  Homologação do Resultado Final de Concurso em Diário Oficial ou im-
presso divulgado na internet, desde que acompanhado do respectivo códi-
go de autenticação eletrônica. Neste documento deve constar que se trata 
da Homologação do resultado final do certame. o documento apresenta-
do que não constar a identificação clara, com o assinalamento do nome 
do candidato (destacada ou grifada), não será considerado para efeito de 
pontuação.
16.7.3.1) Não será aceito documento que comprove a aprovação em sele-
ção constituída apenas de provas de títulos e/ou de análise de currículos e/
ou de provas práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas.
16.8)  Os documentos de certificação que forem representados por diplo-
mas ou certificados/certidões de conclusão de curso deverão estar acom-
panhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação 
de grau, bem como deverão ser expedidos por instituição oficial ou reco-
nhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da 
instituição e do responsável pela expedição do documento.
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16.9)  os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior 
somente serão considerados quando forem compatíveis com o exercício de 
atividades correspondentes ao cargo pleiteado e mediante a sua tradução 
para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revalidado 
por universidades oficiais credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC.
16.10)  apenas os cursos já concluídos até a data da convocação para 
apresentação dos títulos serão passíveis de pontuação na avaliação.
16.11) todo documento expedido em língua estrangeira somente será con-
siderado se traduzido para a língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
16.12) apenas os títulos que tenham relação direta com o cargo escolhido 
pelo candidato no presente concurso Público terão validade para o cômpu-
to de pontos na Prova de títulos, salvo alínea d.
16.13) quando o nome do candidato for diferente do constante dos docu-
mentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do 
nome (por exemplo: certidão de casamento com averbação).
16.14) os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a avaliação com clareza.
16.15) a comprovação dos títulos deverá ser através de envio, via upload, 
das imagens dos títulos, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , ou entregue, no cac da 
fundação cetaP, através de fotocópia autenticada ou cópia simples me-
diante a apresentação do original para fins de conferência.
16.15.1) o envio da documentação referente à Prova de títulos é de res-
ponsabilidade exclusiva do candidato. a fundação cetaP não se respon-
sabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa do-
cumentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja 
decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio. esses documentos, que valerão somente para esse 
certame, não serão devolvidos nem dele serão fornecidas cópias.
16.16)  os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do qua-
dro de atribuição de Pontos da Prova de títulos serão desconsiderados. 
16.17) Não serão recebidos documentos originais. 
16.18) Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também os emitidos 
via fax, página eletrônicas sem a respectiva autenticação do cartório ou 
outras formas que não aquelas exigidas no presente edital. 
16.19) os documentos apresentados não serão devolvidos. 
16.20) o candidato que decidir entregar os títulos presencialmente no cac 
– fundação cetaP deverá fazê-lo pessoalmente ou através de Procurador.
16.20.1) o candidato que for entregar pessoalmente deverá apresentar, 
além da documentação referente à Prova de Títulos, sua identidade oficial 
com foto de acordo com os termos do subitem 12.4 do edital deste certa-
me, para fins de confirmação de sua identidade.
16.20.2) o Procurador deverá apresentar, além da documentação refe-
rente à Prova de títulos do candidato, a Procuração do interessado em 
instrumento Particular com firma reconhecida, juntamente com a cópia 
legível do documento de identidade e do cPf do candidato e do respectivo 
Procurador. 
16.20.2.1) as informações prestadas e os títulos entregues pelo Procu-
rador do candidato serão de inteira responsabilidade do candidato, o qual 
arcará com todas as consequências de eventuais erros cometidos por seu 
representante. 
16.21) No ato da entrega dos títulos, o candidato ou seu respectivo Procu-
rador, deverá preencher formulário de entrega dos documentos referentes 
à Prova de títulos, o qual estará disponível em anexo ao edital de convoca-
ção para a Prova de títulos a ser divulgado no endereço eletrônico https://
www.fundacaocetap.com.br. 
16.21.1) todas as instruções para o preenchimento do formulário de en-
trega dos documentos referentes à Prova de títulos serão informadas no 
edital de convocação para a 3ª etapa: Prova de títulos. 
16.21.2) o formulário de entrega dos documentos referentes à Prova de 
títulos deverá ser acompanhado dos respectivos documentos previstos no 
subitem 16.7, na forma exigida pelo presente edital. 
16.22) a entrega dos documentos referentes à Prova de títulos deverá ser 
realizada no período mencionado no anexo ii – cronograma completo do 
presente edital.
16.23) a não apresentação dos documentos referentes à Prova de títulos, 
nos termos do item 16 do presente edital e do edital de convocação para a 
Prova de títulos, implicará na atribuição de 0 (zero) pontos na referida Prova. 
16.24) comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos documentos da Prova de títulos apresentados, a respectiva 
pontuação do candidato será anulada.
16.25) Em data fixada no Anexo II - Cronograma Completo do presente 
edital, será divulgado resultado Preliminar da Prova de títulos, do qual 
poderá se interposto recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação, nos termos do item 19 do presente edital. 
16.26) após análise dos recursos interpostos contra o resultado Prelimi-
nar da Prova de Títulos, será divulgado o Resultado Definitivo da Prova de 
títulos.
17. Dos cRitéRios DE AvALiAção E DE cLAssificAção
17.1)  todos os candidatos terão as suas provas objetivas corrigidas 
por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos 
candidatos no cartão resposta.
17.2)  será considerado APRovADo no concurso público o candidato 
aProvado nas Provas objetiva e discursiva.
17.2.1) será considerado REPRovADo no concurso público o candidato 
reProvado na 1ª etapa: Prova objetiva ou reProvado na 2ª etapa: 
Prova discursiva.
17.3)  será considerado APRovADo E cLAssificADo no concurso pú-
blico o candidato aProvado nos termos do subitem 17.2 do presente 
Edital e que obtiver Nota Final suficiente à classificação para o número de 
vagas ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso.
17.4)  será considerado APRovADo E cLAssificADo EM cADAstRo 

DE REsERvA no concurso público o candidato aProvado nos termos do 
subitem 17.2 do presente edital com Nota Final insuficiente à classificação 
para o número de vagas ofertadas para provimento imediato ao cargo plei-
teado neste concurso e estiver dentro do limite estabelecido no item 4.2.
17.5)  a Nota final de cada candidato será encontrada através da seguinte 
equação:
cargos de Nível Médio
Nota final = NPo + NPD 
cargos de Nível superior
Nota final = NPo + NPD + NPt 
em que:
NPo: Nota da Prova objetiva
NPd: Nota da Prova discursiva
NPt: Nota da Prova de títulos
17.6)  Os candidatos APROVADOS serão classificados de acordo com os 
valores decrescentes da Nota final. 
18. Dos cRitéRios DE DEsEMPAtE
18.1)  apurado o total de pontos que compõe a Nota final, na hipótese 
de empate entre os candidatos aProvados, serão adotados os seguintes 
critérios de desempate na respectiva ordem:
a)  for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a sessenta 
anos, conforme artigo 27, parágrafo único, da lei n° 10.741/2003 (esta-
tuto do idoso);
b)  obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior nota na Prova de língua Portuguesa;
d)  obtiver maior nota na Prova de Noções de direito, quando for o caso;
e)  obtiver maior nota na Prova de Ética no serviço Público;
f)  obtiver maior nota na Prova de legislação;
g)  obtiver maior nota na Prova de informática;
h)  obtiver maior nota na Prova discursiva;
i)  obtiver maior nota na Prova de títulos;
j)  possuir a maior idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subi-
tem), considerando o dia, mês e ano de nascimento.
18.1.1) No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicados 
todos os critérios de desempate estabelecidos por este edital, a fundação 
CETAP promoverá sorteio público com critérios específicos a serem defini-
dos em edital específico de convocação.
18.2)  Em data fixada no Anexo II - Cronograma Completo do presente 
edital, será divulgado o resultado Preliminar do concurso Público, do qual 
poderá se interposto recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação, nos termos do item 19 do presente edital. 
18.3)  após análise dos recursos interpostos contra o resultado final Pre-
liminar do Concurso Público, será divulgado o Resultado Final Definitivo do 
concurso Público.
19 Dos REcuRsos
19.1)  Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e as grades 
de resposta das provas discursivas serão divulgados na internet, no en-
dereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, a partir das 
10h (dez horas) do dia subsequente ao da realização das provas.
19.2)  o candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preli-
minar da prova objetiva e a grade de resposta da prova discursiva, 
ou de qualquer outro resultado divulgado em caráter preliminar, disporá 
de até 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao 
da sua divulgação no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.
com.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
19.2.1) os recursos contra os resultados preliminares deverão ser inter-
postos on-line, através da Área do candidato no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br.
19.3)  Não serão aceitos recursos diferentes do estabelecido nos subitens 
19.2 e 19.2.1 deste edital e (ou) enviados fora dos prazos estipulados nes-
te e nos demais editais. Não serão aceitos recursos enviados via postal, via 
fax, por correio eletrônico e (ou) qualquer outro meio via internet, fora do 
ambiente da fundação cetaP. 
19.4)  o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito 
e preencher devidamente todos os campos solicitados no(s) formulário(s) 
de recursos disponibilizados pela fundação cetaP. recursos incompletos, 
inconsistentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e (ou) 
fora das especificações estabelecidas neste edital e em outros editais se-
rão considerados não conhecidos.
19.5)  o recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser preliminar-
mente não conhecido.
19.6)  Não será aceita documentação complementar durante o período de 
recurso.
19.7) se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de 
questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugna-
ções, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
em hipótese alguma, o quantitativo de questões da prova objetiva so-
frerá alterações.
19.8)  em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, 
tampouco recurso de recurso ou recurso contra o(s) gabarito(s) e (ou) 
resultado(s) oficial(is) definitivo(s).
19.9)  recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminar-
mente não conhecido.
19.10) Não serão apreciados recursos que forem apresentados com argu-
mentação idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s).
19.11) a resposta do recurso indeferido do candidato será disponibilizada 
no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, pelo pra-
zo de 6 (seis) meses a contar da data de sua disponibilização. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
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19.11.1) após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos 
pedidos de disponibilização da resposta do recurso indeferido.
19.12) Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alte-
rações/anulações do gabarito oficial preliminar da prova objetiva serão 
divulgadas, no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.
br e no Diário Oficial do Estado do Pará na mesma data de divulgação do 
gabarito oficial definitivo.
19.13) a banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
20. Dos ENDEREços citADos NEstE EDitAL
20.1)  durante todo o período de realização do certame, a central de 
Atendimento ao candidato da fundação cEtAP (cAc-fundação ce-
tap) funcionará em dias úteis e no horário compreendido entre 08h (oito 
horas) e 18h (dezoito horas), à av. Presidente vargas, n.° 158, sala 
1202, ceP: 66.010-000, centro, belém/Pa. 
20.2)  a cAc-fuNDAção cEtAP disponibiliza atendimento para entrega 
e protocolo de documentos e solicitações, protocolo de recursos adminis-
trativos e pedagógicos, esclarecimento de dúvidas e apoio às inscrições.
20.3)  o candidato poderá obter informações, manter contato ou relatar 
fatos ocorridos referentes ao concurso público na cAc-fundação cetap 
por meio do telefone (91) 3241-0520 e (ou) via mensagens eletrônicas 
para o e-mail faleconosco@fundacaocetap.com.br.
20.4)  documentos e solicitações poderão ser encaminhados via postal 
(sedex), para a fundação cetaP - concurso Público JucEPA/PA,), à 
av. Presidente vargas, n.° 158, sala 1202, ceP: 66.010-000, centro, be-
lém/Pa, a exceção dos recursos e documentação diretamente relacionada 
às fases do presente concurso público que deverá observar o subitem 20.1 
deste edital.
20.5)  Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, 
locais e horários de realização das provas e demais etapas do concur-
so público. o candidato deverá observar rigorosamente os editais e os 
comunicados a serem divulgados no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br.
21. DAs DisPosiçÕEs fiNAis
21.1)  os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atuali-
zações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento 
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em comuni-
cado ou aviso oficial, oportunamente divulgado pela JucEPA no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br e no Diário Oficial do 
Estado do Pará.
21.2)  a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados.
21.3)  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgados na internet, no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
21.4)  qualquer inexatidão e(ou) irregularidade constatada nas informa-
ções e documentos do candidato, ou quando constatada a omissão ou de-
claração falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na realiza-
ção das provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, 
mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste concurso público 
e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará à sua eliminação, 
sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após 
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditó-
rio e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
21.5)  o prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos a contar da 
data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorro-
gado, uma única vez, por igual período.
21.6)  os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e co-
muns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumpri-
mento e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas.
21.7)  os documentos produzidos, enviados e utilizados pelos candidatos, 
em todas as etapas do concurso público, são de uso exclusivo da fundação 
cetaP, sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros 
ou a devolução ao candidato. 
21.8)  as despesas decorrentes da participação em todas as etapas e dos 
procedimentos do concurso público de que trata este edital correrão por 
conta dos candidatos, mesmo quando houver alteração nas datas previstas 
no presente edital. 
21.9)  os candidatos nomeados poderão exercer as suas atividades em 
qualquer unidade da JucEPA, a critério exclusivo da administração Públi-
ca, observada a ordem de classificação.
21.10)  acarretará a eliminação sumária do candidato no concurso público, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla 
a quaisquer das normas estipuladas neste edital e nos demais que vierem 
a ser publicados.
21.11)  É de responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais 
atualizados para viabilizar os contatos necessários e serão de sua exclusiva 
responsabilidade os prejuízos advindos da não atualização de seus dados 
pessoais.
21.11.1) o candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais e de 
endereço/contato perante a fundação cetaP enquanto estiver participan-
do do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à cAc-
fuNDAção cEtAP (ver item 20), e perante a JucEPA/PA, após a 
homologação do resultado final, desde que aprovado e(ou) em caso de 
candidato em situação sub judice até o trânsito em julgado da decisão.
21.12) a Junta comercial do Estado do Pará (JucEPA), a secretaria 
de Estado de Planejamento e Administração (sEPLAD) e a funda-
ção cetaP não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato 
decorrentes de e-mail incorreto e/ou desatualizado; endereço residencial 
incompleto, incorreto e (ou) desatualizado; correspondência devolvida pela 

empresa de correios e telégrafos (ect) por razões diversas a que deu cau-
sa o candidato; outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas 
pelo candidato, tais como: dados pessoais, telefones e documentos.
21.13) a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listada nos objetos de 
avaliação constantes do Anexo i deste edital.
21.14) quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente 
poderão ser feitas por meio de outro edital.
21.15)  os casos omissos serão resolvidos pela JucEPA, ouvida a funda-
ção cetaP.
este edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração
cileNe Moreira sabiNo de oliveira
Presidente da junta comercial do estado do Pará

ANExo 01
coNtEúDo PRoGRAMÁtico

1. NívEL MéDio 
1.1 coNHEciMENtos BÁsicos
1.1.1 LíNGuA PoRtuGuEsA
1- leitura, compreensão e interpretação de texto(s) original(is) ou adap-
tado(s), de natureza diversa: descritivo, narrativo e dissertativo, e de dife-
rentes gêneros, como por exemplo: poema, crônica, notícia, reportagem, 
editorial, artigo de opinião, texto ficcional, texto argumentativo, informa-
tivo, normativo, charge, tirinha, cartun, propaganda, ensaio e outros. 1.1. 
Identificar a ideia central de um texto; 1.2. Identificar informações no tex-
to; 1.3. estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; 1.4. 
relacionar uma informação do texto com outras informações oferecidas no 
próprio texto ou em outro texto; 1.5. relacionar uma informação do texto 
com outras informações pressupostas pelo contexto; 1.6. analisar a perti-
nência de uma informação do texto em função da estratégia argumentativa 
do autor; 1.7. Depreender de uma afirmação explícita outra afirmação im-
plícita; 1.8. inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o 
contexto e/ou universo temático e/ou estrutura morfológica da palavra (ra-
dical, afixos e flexões); 1.9. Relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos 
ou tabelas e/ou esquemas; 1.10. relacionar informações constantes de 
texto com conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade 
ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. 2- conhecimen-
tos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de 
texto, recursos sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de palavras, 
expressões e ilustrações. 3- interpretação de recursos coesivos na cons-
trução do texto. 4- conteúdos gramaticais e conhecimento gramatical de 
acordo com o padrão culto da língua: 4.1. foNÉtica: acento tônico, síla-
ba, sílaba tônica, ortoépia e prosódia; 4.2. ortografia: divisão silábica, 
acentuação gráfica, correção ortográfica; 4.3. MORFOLOGIA: estrutura dos 
vocábulos; elementos mórficos; processos de formação de palavras; deri-
vação, composição e outros processos; classes de palavras; classificação, 
flexões nominais e verbais, emprego; 4.4. SINTAXE: teoria geral da frase e 
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal 
e nominal; regência nominal e verbal; crase; colocação de pronomes: pró-
clise, mesóclise, ênclise. 4.5. seMâNtica: antônimos, sinônimos, homô-
nimos e parônimos. 4.6. PoNtUaÇÃo: emprego dos sinais de pontuação.
1.1.2. MAtEMÁticA E RAciocíNio LÓGico: 
conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. ope-
rações com conjuntos. operações com números inteiros e racionais. fato-
ração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. operações e problemas com razões, proporções e por-
centagens. regra de três: simples e composta. juros simples e composto. 
sistemas lineares: equações, inequações, sistemas e problemas. Noções 
de geometria: retas, ângulos, paralelismo e perpendicularismo, triângulos 
e quadriláteros. Leitura de gráficos. Sistemas de medidas: tempo, massa, 
comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de figuras planas, volu-
mes de sólidos. 
1.1.3 éticA No sERviço PúBLico: 
Ética e moral. Ética, princípios, valores e a lei. Ética e democracia: exercício 
da cidadania. Conduta ética. Ética profissional. Ética e responsabilidade so-
cial. Ética e função pública. Ética no setor público. lei n. 8.429/1992 e suas 
alterações. decreto n. 8.420/2018. lei n. 12.846/2013 e suas alterações. 
lei n. 13.709/2018 e suas alterações.
1.1.4 iNfoRMÁticA 
sistema operacional e ambiente, Windows 8, Windows 10. edição de tex-
tos, planilhas e apresentações utilizando LibreOffice (Calc, Write e Im-
press), no ambiente Windows. conceitos básicos, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos de internet. conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de intranet. conceitos de organização e de gerenciamento 
de informações, arquivos, pastas e programas. conceitos básico de com-
putação em Nuvem (Cloud Computing): Definição e tipos de nuvens (pri-
vada, pública e híbrida). 
1.1.5 LEGisLAção
lei estadual nº. 5.810/1994 e alterações (dispõe sobre o regime jurídico 
Único dos servidores Públicos civis da administração direta, das autar-
quias e das fundações Públicas do estado do Pará.) resolução nº 05 de 15 
de junho de 2009 (regimento interno jUcePa (. lei n. 13.709/2018 (lei 
geral de Proteção de dados)
1.1.6 NoçÕEs DE DiREito. 
Noções de Direito civil: lei 10.406/2002 (código civil) - Parte geral: 
livro i – das Pessoas; título i – das Pessoas Naturais; capitulo i – da 
Personalidade e da capacidade; título ii – das Pessoas jurídicas; capitulo 
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i – disposições gerais; título iii – do domicílio. 
livro iv – do direito de família; título ii – do direito Patrimonial; subtítulo 
i – do regime de bens entre os cônjuges; capítulo i – disposições gerais; 
capítulo ii – do Pacto antenupcial; capítulo iii – do regime de comunhão 
Parcial; capítulo iv – do regime de comunhão Universal; capítulo v – do 
regime de Participação final nos aquestos; capítulo vi – do regime de 
separação de bens;  Noções de Direito Empresarial: lei 10.406/2002 
(código civil): livro ii – do direito de empresa; título i – do empresário; 
capítulo i – da caracterização e da inscrição; capítulo ii – da capacidade; 
título i-a – da empresa individual de responsabilidade limitada; título ii 
– da sociedade; capítulo Único – disposições gerais; subtítulo i – da so-
ciedade Não Personificada; Capítulo I – Da Sociedade em Comum; Capítulo 
ii – da sociedade em conta de Participação; subtítulo ii – da sociedade 
Personificada; Capítulo I – Da Sociedade Simples; Seção I – Do Contrato 
social; seção ii – dos direitos e obrigações dos sócios; seção iii – da 
administração; seção iv – das relações com terceiros; seção v – da re-
solução da sociedade em relação a um sócio; seção vi – da dissolução; 
capítulo ii – da sociedade em Nome coletivo; capítulo iii – da sociedade 
em comandita simples; capítulo iv – da sociedade limitada; seção i 
– disposições Preliminares; seção ii – das quotas; seção iii – da admi-
nistração; seção iv – do conselho fiscal; seção v – das deliberações dos 
sócios; seção vi – do aumento e da redução do capital; seção vii – da 
resolução da sociedade em relação a sócios Minoritários; seção viii – da 
dissolução; capítulo v – da sociedade anônima; seção Única – da carac-
terização; capítulo vi – da sociedade em comandita por ações; capítulo 
vii – da sociedade cooperativa; capítulo viii – das sociedades coligadas; 
capítulo ix – da liquidação da sociedade; capítulo x – da transformação, 
da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades; capítulo xi – da so-
ciedade dependente de autorização; seção i – disposições gerais; seção 
ii – da sociedade Nacional; seção iii – da sociedade estrangeira; título 
iii – do estabelecimento; capítulo Único – disposições gerais; título iv – 
dos institutos complementares; capítulo i – do registro; capítulo ii – do 
Nome empresarial; capítulo iii – dos Prepostos; seção i – disposições 
gerais; seção ii – do gerente; seção iii – do contabilista e outros auxi-
liares; capítulo iv – da escrituração; lei federal n. 8.934/94 e alterações 
(Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins).
1.2 coNHEciMENtos EsPEcíficos 
cARGo 01: AssistENtE Do REGistRo MERcANtiL 
empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. 
Processos participativos de gestão pública. conselhos de gestão, orçamen-
to participativo, parceria entre governo e sociedade. transparência da ad-
ministração pública. controle social e cidadania.  accountability. excelên-
cia nos serviços públicos. gestão por resultados na produção de serviços 
públicos. comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacio-
nais. governabilidade e governança. o ciclo do planejamento em organiza-
ções (Pdca). balanced scorecard (bsc). Principais conceitos, aplicações, 
mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, objetivos estratégi-
cos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas estratégicas. 
referencial estratégico das organizações. análise de ambiente interno e 
externo. ferramenta de análise de ambiente: análise sWot. Matriz gUt. 
Negócio, missão, visão de futuro, valores. indicadores de desempenho. 
tipos de indicadores. variáveis componentes dos indicadores. Princípios 
constitucionais da administração Pública: Princípios explícitos e implíci-
tos. Ética na administração Pública. administração Pública: organização 
administrativa; centralização; descentralização. desconcentração; Órgãos 
públicos; administração indireta da administração; autarquias; fundações 
Públicas; empresas Públicas e sociedades de economia Mista. atos ad-
ministrativos: Conceito; Atributos; Elementos; Classificação; Vinculação e 
discricionariedade; anulação; revogação e convalidação. contrato admi-
nistrativo: características; formalização; execução e rescisão; espécies. 
lei de responsabilidade fiscal (lei complementar n.º 101/2000 e altera-
ções); Convênios. Bens Públicos: Conceito; Classificação; Afetação e de-
safetação; formas de aquisição e alienação de bens públicos; formas de 
utilização dos bens públicos pelos particulares.
2. NívEL suPERioR
2.1 coNHEciMENtos BÁsicos
2.1.1  LíNGuA PoRtuGuEsA.
1- leitura, compreensão e interpretação de texto(s) original(is) ou adap-
tado(s), de natureza diversa: descritivo, narrativo e dissertativo, e de dife-
rentes gêneros, como por exemplo: poema, crônica, notícia, reportagem, 
editorial, artigo de opinião, texto ficcional, texto argumentativo, informa-
tivo, normativo, charge, tirinha, cartun, propaganda, ensaio e outros. 1.1. 
Identificar a ideia central de um texto; 1.2. Identificar informações no tex-
to; 1.3. estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; 1.4. 
relacionar uma informação do texto com outras informações oferecidas no 
próprio texto ou em outro texto; 1.5. relacionar uma informação do texto 
com outras informações pressupostas pelo contexto; 1.6. analisar a perti-
nência de uma informação do texto em função da estratégia argumentativa 
do autor; 1.7. Depreender de uma afirmação explícita outra afirmação im-
plícita; 1.8. inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o 
contexto e/ou universo temático e/ou estrutura morfológica da palavra (ra-
dical, afixos, flexões); 1.9. Relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos 
ou tabelas e/ou esquemas; 1.10. relacionar informações constantes de 
texto com conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade 
ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. 2- conhecimen-
tos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de 
texto, recursos sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de palavras, 
expressões e ilustrações. 3- interpretação de recursos coesivos na cons-
trução de texto. 4- conteúdos gramaticais e conhecimento gramatical de 
acordo com o padrão culto da língua: 4.1. foNÉtica: acento tônico, síla-
ba, sílaba tônica, ortoépia e prosódia; 4.2. ortografia: divisão silábica, 

acentuação gráfica e correção ortográfica; 4.3. MORFOLOGIA: estrutura 
dos vocábulos; elementos mórficos; processos de formação de palavras; 
derivação, composição e outros processos; classes de palavras; classifi-
cação, flexões nominais e verbais, emprego; 4.4. SINTAXE: teoria geral 
da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concor-
dância verbal e nominal; regência nominal e verbal; crase; colocação de 
pronomes: próclise, mesóclise, ênclise. 4.5. seMâNtica: antônimos, si-
nônimos, homônimos e parônimos. 4.6. PoNtUaÇÃo: emprego dos sinais 
de pontuação.
2.1.2 éticA No sERviço PúBLico
Ética e moral. Ética, princípios, valores e a lei. Ética e democracia: exercício 
da cidadania. Conduta ética. Ética profissional. Ética e responsabilidade so-
cial. Ética e função pública. Ética no setor público. lei n. 8.429/1992 e suas 
alterações. decreto n. 8.420/2018. lei n. 12.846/2013 e suas alterações. 
lei n. 13.709/2018 e suas alterações.
2.1.3 iNfoRMÁticA (ExcEto PARA o cARGo 05: técNico DE iN-
foRMÁticA Do REGistRo MERcANtiL)
sistema operacional e ambiente, Windows 8, Windows 10. edição de tex-
tos, planilhas e apresentações utilizando LibreOffice (Calc, Write e Im-
press) no ambiente Windows. conceitos básicos, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos de internet. conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de intranet. conceitos de organização e de gerenciamento 
de informações, arquivos, pastas e programas. conceitos básico de com-
putação em Nuvem (Cloud Computing): Definição e tipos de nuvens (pri-
vada, pública e híbrida). 
2.1.4 LEGisLAção
lei estadual nº. 5.810/1994 e alterações (dispõe sobre o regime jurídico 
Único dos servidores Públicos civis da administração direta, das autar-
quias e das fundações Públicas do estado do Pará.) resolução nº 05 de 
15 de junho de 2009 (regimento interno jUcePa. lei n. 13.709/2018 (lei 
geral de Proteção de dados)
2.1.5 NoçÕEs DE DiREito. (ExcEto PARA o cARGo 04: técNico 
Do REGistRo MERcANtiL cLAssE A NivEL i – DiREito)
Noções de Direito civil: lei 10.406/2002 (código civil) - Parte geral: 
livro i – das Pessoas; título i – das Pessoas Naturais; capitulo i – da 
Personalidade e da capacidade; título ii – das Pessoas jurídicas; capitulo 
i – disposições gerais; título iii – do domicílio. 
livro iv – do direito de família; título ii – do direito Patrimonial; subtítulo 
i – do regime de bens entre os cônjuges; capítulo i – disposições gerais; 
capítulo ii – do Pacto antenupcial; capítulo iii – do regime de comunhão 
Parcial; capítulo iv – do regime de comunhão Universal; capítulo v – do 
regime de Participação final nos aquestos; capítulo vi – do regime de 
separação de bens;  Noções de Direito Empresarial: lei 10.406/2002 
(código civil): livro ii – do direito de empresa; título i – do empresário; 
capítulo i – da caracterização e da inscrição; capítulo ii – da capaci-
dade; título i-a – da empresa individual de responsabilidade limitada; 
título ii – da sociedade; capítulo Único – disposições gerais; subtítulo 
I – Da Sociedade Não Personificada; Capítulo I – Da Sociedade em Co-
mum; capítulo ii – da sociedade em conta de Participação; subtítulo ii 
– Da Sociedade Personificada; Capítulo I – Da Sociedade Simples; Seção 
i – do contrato social; seção ii – dos direitos e obrigações dos sócios; 
seção iii – da administração; seção iv – das relações com terceiros; 
seção v – da resolução da sociedade em relação a um sócio; seção vi 
– da dissolução; capítulo ii – da sociedade em Nome coletivo; capítulo 
iii – da sociedade em comandita simples; capítulo iv – da sociedade 
limitada; seção i – disposições Preliminares; seção ii – das quotas; se-
ção iii – da administração; seção iv – do conselho fiscal; seção v – das 
deliberações dos sócios; seção vi – do aumento e da redução do capital; 
seção vii – da resolução da sociedade em relação a sócios Minoritários; 
seção viii – da dissolução; capítulo v – da sociedade anônima; seção 
Única – da caracterização; capítulo vi – da sociedade em comandita 
por ações; capítulo vii – da sociedade cooperativa; capítulo viii – das 
sociedades coligadas; capítulo ix – da liquidação da sociedade; capítulo 
x – da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das socie-
dades; capítulo xi – da sociedade dependente de autorização; seção i 
– disposições gerais; seção ii – da sociedade Nacional; seção iii – da 
sociedade estrangeira; título iii – do estabelecimento; capítulo Único – 
disposições gerais; título iv – dos institutos complementares; capítulo 
i – do registro; capítulo ii – do Nome empresarial; capítulo iii – dos 
Prepostos; seção i – disposições gerais; seção ii – do gerente; seção 
iii – do contabilista e outros auxiliares; capítulo iv – da escrituração; 
lei federal n. 8.934/94 e alterações (dispõe sobre o registro Público de 
Empresas Mercantis e atividades afins);  Decreto Federal 1.800/96 e al-
terações (regulamenta a lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que 
dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e 
dá outras providências.) lei complementar 123/06 e alterações (estatuto 
Nacional da Microempresa e da empresa de Pequeno Porte): capítulo i - 
Disposições Preliminares; Capítulo II – Da Definição de Microempresa e de 
empresa de Pequeno Porte; capítulo iii – da inscrição e da baixa; capítulo 
xi – das regras civis e empresariais; seção i – das regras civis; subse-
ção i – do Pequeno empresário; seção ii 0 das deliberações sociais e da 
estrutura organizacional; seção iii - do Nome empresarial; seção iv – do 
Protesto de títulos; lei federal 6.404/76 e alterações (dispõe sobre as so-
ciedades por ações): capítulo i – características e Natureza da companhia 
ou sociedade anônima; capítulo ii – capital social; seção i – valor; seção 
ii – formação; capítulo vii – constituição da companhia; seção i – requi-
sitos Preliminares; seção ii – constituição por subscrição Pública; seção 
iii – constituição por subscrição Particular; seção iv – disposições gerais; 
capítulo viii – formalidades complementares da constituição, arquiva-
mento e Publicação; capítulo ix – livros sociais; capítulo x – acionistas; 
seção i – obrigação de realizar o capital; seção ii – direitos essenciais; 
seção iii – direito de voto; seção iv – acionista controlador; seção v – 
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acordo de acionistas; seção vi – representação de acionista residente ou 
domiciliado no exterior; seção vii – suspensão do exercício de direitos; 
capítulo xi – assembleia geral; seção i – disposições gerais; seção ii – 
assembleia geral ordinária; seção iii – assembleia geral extraordinária; 
capítulo xii – conselho de administração e diretoria; seção i – conselho 
de administração; seção ii – diretoria; seção iii – administradores; se-
ção iv – deveres e responsabilidades; capítulo xiii – conselho fiscal; 
Capítulo XIV – Modificação do Capital Social; Seção I – Aumento; Seção 
ii – redução; capítulo xv – exercício social e demonstrações financeiras; 
seção i – exercício social; seção ii – demonstrações financeiras; seção 
iii – balanço Patrimonial; seção iv – demonstração de lucros ou Prejuízos 
acumulados; seção v – demonstrações do resultado do exercício; seção 
vi – demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado; capítulo 
xvi – dissolução, liquidação e extinção; seção i – dissolução; seção ii 
– liquidação; seção iii – extinção; capítulo  xviii – transformação, incor-
poração, fusão e cisão; seção i – transformação; seção ii – incorporação, 
fusão e cisão; capítulo xix – sociedades de economia Mista.
2.2  coNHEciMENtos EsPEcíficos
cARGo 02: técNico DE ADMiNistRAção E fiNANçAs – ADMiNistRAção. 
administração geral: abordagem das escolas da administração. concei-
tos e princípios da administração. Processo administrativo: planejamento, 
organização, direção e controle. competências do administrador. instru-
mentos e metodologias organizacionais. estruturas e processos organiza-
cionais. Conceitos e classificação de processos. Modelagem de processos 
de negócios. Metodologia de gerenciamento de processos. avaliação de 
desempenho dos processos. excelência nos serviços públicos.  o papel 
do rH estratégico. comportamento organizacional: as pessoas na orga-
nização. Motivação e trabalho. Gestão de Conflitos. Comunicação. Lide-
rança, poder e autoridade. Ética, inclusão e diversidade. organizações de 
aprendizagem. desenvolvimento de equipes de alta performance. clima 
e cultura organizacional. governabilidade e governança corporativa. ge-
renciamento de desempenho, remuneração e benefícios, treinamento, 
desenvolvimento e educação corporativa. gerenciamento de Projetos: o 
projeto e a organização. organizando o projeto no tempo. gerenciamento 
de custos e equipes em projetos. análise de riscos e qualidade. Métodos 
ágeis para desenvolvimento de projetos. sustentabilidade. Programas de 
responsabilidade social corporativa. Marketing: fundamentos e o processo 
de administração de marketing. captação das oportunidades de marke-
ting: coleta de informações, previsão de demanda e condução de pesquisa 
de marketing. conexão com os clientes: criação de relacionamentos, aná-
lise de mercados, segmentação. gestão integrada de canais de marketing. 
comunicação integrada de marketing. Marketing de serviços. conceitos 
de logística e cadeia de suprimentos. tecnologias aplicadas a processos da 
logística 4.0. administração de estoques e centros de distribuição. gestão 
de risco em cadeias de suprimentos. contextualização da contabilidade 
gerencial. sistema de informações gerenciais: as pessoas, a organização 
e a tecnologia; o planejamento estratégico da tecnologia de informação; 
o desenvolvimento de projetos tecnológicos; a gestão de dados e informa-
ções; o Business Intelligence (bi). administração da Produção: conceitos 
gerais de produção; gestão da capacidade, localização das instalações e 
arranjos físicos; Planejamento das necessidades de materiais – MrP; de-
cisões sobre processos e operações. Produção e produtividade. gestão da 
qualidade. gestão estratégica: a etapa de diagnóstico no planejamento 
estratégico; a etapa de formulação no planejamento estratégico; a eta-
pa de implementação no planejamento estratégico; a etapa de controle 
no planejamento estratégico; Modelos de ferramentas para formulação de 
estratégias competitivas. balanced scorecard (bsc). Principais conceitos, 
aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, objetivos 
estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas es-
tratégicas. orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. a 
construção dos planos orçamentários operacionais. Projeções orçamentá-
rias. empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor públi-
co. Processos participativos de gestão pública. conselhos de gestão, orça-
mento participativo, parceria entre governo e sociedade. transparência da 
administração pública. controle social e cidadania. Princípios constitucio-
nais da administração Pública: Princípios explícitos e implícitos. Ética na 
administração Pública. administração Pública: organização administrativa; 
centralização; descentralização. desconcentração; Órgãos públicos; ad-
ministração indireta da administração; autarquias; fundações Públicas; 
empresas Públicas e sociedades de economia Mista. atos administrativos: 
Conceito; Atributos; Elementos; Classificação; Vinculação e discriciona-
riedade; anulação; revogação e convalidação. contrato administrativo: 
características; formalização; execução e rescisão; espécies. lei de res-
ponsabilidade fiscal (lei complementar nº 101/2000 e alterações); con-
vênios. Bens Públicos: Conceito; Classificação; Afetação e desafetação; 
formas de aquisição e alienação de bens públicos; formas de utilização dos 
bens públicos pelos particulares.
cARGo 03: técNico DE ADEMiNistRAção E fiNANçAs – ciêN-
ciAs coNtÁBEis. 
orçamento Público: características do orçamento tradicional, do orçamen-
to-programa e do orçamento de desempenho. Princípios orçamentários. 
Peças Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Orçamento fiscal e de seguridade 
social. orçamento na constituição federal de 1988. conceituação e classi-
ficação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução da recei-
ta e da despesa orçamentária. créditos adicionais. cota, provisão, repasse 
e destaque. lei nº 101/2000. Portaria interministerial 127/2008 e alte-
rações. Procedimentos de retenção de impostos e contribuições federais. 
lei nº 9430/1996 e alterações. instrução Normativa srf n. 1234/2012 
e alterações. contabilidade geral: Normas brasileiras de contabilidade 
do conselho federal de contabilidade–cfc. Princípios de contabilidade 
(resolução n. 750/93, n. 1.111/2007 e n. 1.282/2010). deliberações da 
comissão de valores Mobiliário–cvM. estrutura conceitual para a elabo-

ração e apresentação das demonstrações contábeis (deliberação cvM n. 
675/2011 e resolução cfc n. 1.121/2008): objetivos, pressupostos bási-
cos, características qualitativas das demonstrações contábeis, mensuração 
e reconhecimento dos elementos das demonstrações. apresentação das 
demonstrações contábeis: objetivos e considerações gerais, conteúdo e 
estrutura das demonstrações contábeis. lei n. 6404/76 e alterações. con-
tabilidade Pública: conceito, objeto e regime. campo de aplicação. Prin-
cípios de contabilidade. conceitos e Princípios básicos da lei n. 4.320/64 
e do decreto n. 93.872/86. sistema de contabilidade federal (decreto n. 
6.976/2009). sistemas de contas. variações Patrimoniais: variações ati-
vas e Passivas orçamentárias e extra-orçamentárias. Plano de contas da 
administração Pública: conceito, estrutura das contas, partes integrantes, 
contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, ca-
racterísticas das contas, contas de controle: da previsão e execução da 
receita, fixação e execução da despesa, dos restos a pagar e contas com 
função precípua de controle. contabilização dos Principais fatos contábeis: 
Previsão de receita, fixação de despesa, descentralização de crédito, li-
beração financeira, realização de receita e despesa. balancete: caracte-
rísticas, conteúdo e forma. demonstrações contábeis: balanço orçamentá-
rio, balanço financeiro, balanço Patrimonial e demonstração das variações 
Patrimoniais de acordo com a lei nº 4.320/64. conceitos de contabilidade 
Pública presentes na lei de responsabilidade fiscal. Normas brasileiras de 
contabilidade aplicada ao setor Público (Nbc t 16).
cARGo 04: técNico Do REGsitRo MERcANtiL cLAssE A NivEL 
i – DiREito. 
Direito constitucional: constituição: conceito e conteúdo. Poder consti-
tuinte original e derivado. Eficácia, aplicação e integração das normas 
constitucionais. leis complementares à constituição. direitos e garantias 
individuais, habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, direito 
de petição. separação de poderes. Poder legislativo: composição e atribui-
ções. Processo legislativo. Poder executivo: composição e atribuições. Po-
der judiciário: composição e atribuições. estado federal: a união, os esta-
dos, os municípios, o distrito federal e os territórios. regiões metropolita-
nas. Princípios e normas referentes à administração pública direta e indire-
ta. regime jurídico dos servidores públicos civis. advocacia pública. Princí-
pios constitucionais do orçamento. tributação e orçamento: sistema tribu-
tário nacional, finanças públicas. Ordem econômica e financeira. Ordem 
social: seguridade social, educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, 
comunicação social, meio ambiente. Direito civil e Empresarial: Pessoa 
natural. conceito, capacidade, domicílio. Nascituro. direitos da personali-
dade. Pessoas jurídicas. espécies. Pessoas jurídicas de direito público e 
privado. associações, sociedades civis e empresariais. fundações públicas 
e privadas. cooperativas. organização social de interesse público. descon-
sideração da personalidade jurídica no direito civil, no direito tributário e no 
direito do consumidor. responsabilidade dos sócios, diretores e administra-
dores. fato jurídico. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. 
condições, termo e encargo. defeitos dos negócios jurídicos. invalidade 
dos negócios jurídicos. forma e prova dos negócios jurídicos. Prescrição e 
decadência. Prazos prescricionais e decadenciais contra as pessoas jurídi-
cas de direito público. Bens. Conceito, classificação, espécies. Bens imate-
riais. Bens públicos. Terras devolutas. Obrigações: conceito, classificação, 
modalidades. efeitos, extinção e inadimplemento das obrigações. trans-
missão das obrigações. contratos. disposições gerais. contratos prelimina-
res. formação e extinção dos contratos. vícios redibitórios. evicção. con-
tratos aleatórios. cláusula resolutiva. exceção de contrato não cumprido. 
resolução por onerosidade excessiva. espécies de contratos: compra e 
venda troca, doação, locação, locação predial urbana, empréstimo, presta-
ção de serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e distri-
buição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda, fiança, 
transação, compromisso. atos unilaterais. responsabilidade civil, respon-
sabilidade objetiva e subjetiva. indenização. dano material e dano moral. 
Preferências e privilégios creditórios. direito de empresa. empresário. so-
ciedade: não personificada e personificada. Espécies. Estabelecimento. Fa-
lência e recuperação. lei federal nº 6.404/76. lei nº 13.874/19 (lei de 
liberdade econômica). iN 81/20 – drei. lei nº 8.934/94 (registro Públi-
co). lei nº 11.598/07 (redesiM). Posse. conceito, aquisição, efeitos e 
perda. interditos possessórios. Propriedade: função social. aquisição e 
perda da propriedade móvel e imóvel. Privação da propriedade e justa in-
denização. Usucapião: modalidades. registro imobiliário. condomínio vo-
luntário e necessário: condomínio edilício. Propriedade resolúvel e proprie-
dade fiduciária. Incorporação imobiliária. Direito de vizinhança. Uso anor-
mal da propriedade. Passagem forçada. águas. limites entre prédios e di-
reito de tapagem. direito de construir. dano infecto. direito reais sobre 
coisas alheias. superfície, servidões, usufruto, uso e habitação. direito do 
promitente comprador. adjudicação compulsória. direitos reais de garan-
tia: penhor, hipoteca e anticrese. direito de família: casamento, relações 
de parentesco. regime de bens entre os cônjuges. alimentos. bem de fa-
mília. União estável. ausência. curatela e tutela. direito das sucessões: 
sucessão legítima e testamentária. Partilha. Herança jacente. Direito Pro-
cessual civil: lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. direito intertempo-
ral e aplicabilidade do novo diploma. Princípios constitucionais e infracons-
titucionais do processo civil. garantias constitucionais do processo. institu-
tos e normas fundamentais do processo civil. Direito Processual consti-
tucional. jurisdição. dos limites da jurisdição Nacional e da cooperação 
internacional. características. Princípios. espécies. organização judiciária. 
distinção em relação às demais funções do estado. competência. critérios 
de fixação e de modificação. Conexão. Continência. Prevenção. Funções 
essenciais à justiça. Magistratura. impedimento e suspeição. advocacia 
Pública e Privada. defensoria Pública. assistência judiciária. Ministério 
Público. do juiz e dos auxiliares da justiça. deveres das partes e dos pro-
curadores. atos atentatórios à dignidade da justiça. responsabilidade por 
dano processual. das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. 
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sucessão das partes e dos procuradores. ação. conceito e natureza. con-
dições da ação. Momento e técnica da aferição de sua presença. elementos 
da ação. Ação e tutela jurisdicional. Cumulação da ação. Classificação da 
tutela jurisdicional. Processo. conceito e natureza. espécies. Pressupostos 
processuais. Procedimento. atos processuais. forma, tempo e lugar. dos 
pronunciamentos do órgão jurisdicional. regime de invalidades processu-
ais. Prazos processuais. Preclusões. comunicação dos atos processuais. 
atos processuais eletrônicos. da citação e das intimações. Modalidades e 
efeitos. Partes e terceiros no processo civil. conceitos. litisconsórcio. Mo-
dalidades de intervenção de terceiros. tutela Provisória de Urgência e de 
evidência. Modalidades. Poder geral de cautela. Procedimento comum. da 
formação, da suspensão e da extinção do processo. Hipóteses. Petição ini-
cial. Requisitos e defeitos. A fixação do valor da causa e as formas de sua 
impugnação. juízo de admissibilidade da demanda e seus efeitos. indeferi-
mento da petição inicial. audiência de conciliação ou de mediação. respos-
ta do réu. contestação e reconvenção. defesa direta e indireta. questões 
prévias e de mérito. revelia. Providências preliminares e do saneamento. 
julgamento conforme o estado do processo. Provas. objeto, fonte e meios. 
Prova atípica e prova ilícita. ônus da prova. Provas em espécie e sua pro-
dução. audiência de instrução e julgamento. sentença. elementos, conteú-
do e efeitos. vícios das sentenças. coisa julgada. limites subjetivos e ob-
jetivos. relativização da coisa julgada. julgamento liminar de improcedên-
cia. remessa necessária. recursos. juízo de admissibilidade. efeitos. teo-
ria geral dos recursos. apelação. agravo de instrumento e agravo interno. 
embargos de declaração. técnica de julgamento para superação de diver-
gência. dos recursos para o supremo tribunal federal e para o superior 
tribunal de justiça. embargos de divergência. lei n. 8.437/92 e alterações. 
lei n. 12.016/09 e alterações. controle de constitucionalidade das leis e 
atos normativos. Modalidades. declaração de inconstitucionalidade. lei n. 
9.868/99 e alterações. do incidente de arguição de inconstitucionalidade. 
Precedentes judiciais. Mecanismos de valorização. súmulas vinculantes. 
do incidente de assunção de competência. do incidente de resolução de 
demandas repetitivas. da reclamação. ação rescisória e outras demandas 
autônomas de impugnação. Procedimentos especiais. teoria geral. ação de 
consignação em pagamento. ação de exigir contas; ações possessórias, 
ações de divisão e demarcação. inventário e partilha, alimentos, embargos 
de terceiro, oposição, habilitação, restauração de autos, vendas a crédito 
com reserva de domínio, ação monitória. ação de dissolução parcial de 
sociedade. Mediação. Mandado de segurança. Mandado de injunção. ação 
Popular. Habeas data. ação civil Pública. ação de improbidade administra-
tiva. tutela dos interesses transindividuais. conceito. Direito Administra-
tivo: Princípios constitucionais do direito administrativo. controle interno e 
externo da administração pública. administração pública: conceito, estru-
tura, poderes e deveres do administrador público. administração indireta: 
conceito, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades 
de economia mista. Poderes administrativos. ato administrativo: conceito, 
elementos, atributos, espécies. discricionariedade e vinculação. abuso e 
desvio de poder. ato administrativo punitivo. Multas. ato administrativo: 
anulação, revisão e revogação. controle jurisdicional. Procedimento admi-
nistrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. contratos admi-
nistrativos: conceito, espécies, disposições peculiares. cláusulas necessá-
rias. Inadimplemento. Rescisão. Licitação: natureza jurídica, finalidades, 
espécies, modalidades. Processo licitatório. dispensa e inexigibilidade. 
Serviços públicos: conceito, classificação. Concessão e permissão. Agentes 
públicos. servidores públicos, conceito, categorias, direitos e deveres. car-
go, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. res-
ponsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Pro-
cesso administrativo disciplinar. Bens públicos; regime jurídico e classifica-
ção. formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso. 
desafetação e alienação. desapropriação: conceito. desapropriação por 
utilidade pública, necessidade pública, interesse social. indenização. desa-
propriação indireta. função social da propriedade. responsabilidade civil 
do estado. responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes 
públicos. Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço. Exclu-
dentes de responsabilidade. responsabilidade civil pessoal dos agentes 
públicos. improbidade administrativa. Direito tributário: Definição e 
conteúdo do direito tributário. conceito de tributo. espécies de tributos. 
imposto, taxa contribuição de melhoria e outras contribuições. fontes do 
direito tributário. fontes primárias. fontes secundárias. vigência e aplica-
ção da legislação tributária no tempo e no espaço. interpretação e integra-
ção da legislação tributária. o sistema constitucional brasileiro. Princípios 
constitucionais tributários, competência tributária, discriminação das recei-
tas tributárias, limitações ao poder de tributar. imunidades tributárias. es-
pécies tributárias. Competência tributária. Parafiscalidade. Exercício de 
competência tributária. o fato gerador da obrigação tributária. obrigação 
tributária principal e acessória. Hipótese de incidência e fato imponível. 
capacidade tributária. sujeito ativo da obrigação tributária. sujeito passivo 
da obrigação tributária, direto e indireto. domicílio tributário. responsabi-
lidade pelo tributo e responsabilidade por infrações. denúncia espontânea. 
O crédito tributário: constituição. Lançamento: definição, modalidades e 
efeitos. suspensão do crédito tributário, modalidades, extinção das obriga-
ções tributárias e exclusão do crédito tributário. infrações e sanções tribu-
tárias. conceito e natureza jurídica. garantias e privilégios do crédito tribu-
tário. Preferência e cobrança em falência e recuperação. responsabilidade 
patrimonial dos sócios e administradores. alienação de bens em fraude à 
fazenda pública. dívida ativa. inscrição do crédito tributário. Pressupostos 
legais, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e subs-
tituições de certidões de dívida ativa. Certidões negativas, sigilo fiscal, di-
vulgação de informações, limitações. A execução fiscal. Mandado de segu-
rança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tribu-
tário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória de inexistên-
cia de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Direito financeiro: 

Responsabilidade fiscal (Lei Complementar n.º 101/00), controle de orça-
mentos e de balanços: lei federal n.º 4.320/64. Plano plurianual. lei de 
diretrizes orçamentárias. lei orçamentária anual. 
cARGo 05: técNico DE iNfoRMÁticA Do REGistRo MERcANtiL
Hardware e software: conceitos, características, sistemas de Numera-
ção (binário, decimal, octal, hexadecimal, conversão de bases), Modalida-
des de processamento “batch”, “time sharing” e “real time”. arquitetura de 
computadores: componentes de hardware, memória, processador, regis-
tradores, barramento, dispositivos e mídias de armazenamento de dados, 
interfaces Usb, ide e scsi, interfaces de entrada/saída. sistemas ope-
racionais: conceitos, técnicas de gerência de memória, memória virtual 
(segmentação, paginação), escalonamento de processos. Multiprograma-
ção e multiprocessamento. ambientes Windows server 2012 e 2016 e Win-
dows 8 e 10. Pacote LibreOffice (Calc, Write, Impress e Base). Sistemas 
de arquivamento: arquivo, registro, métodos de acesso, organização de 
diretórios, proteção de arquivos Proteção de sistemas e de equipamentos 
de informática: proteção lógica e física, backup, estabilizadores, no-bre-
aks. Algoritmos e Linguagens de Programação. conceitos: estruturas 
básicas de programação, pseudocódigo. estruturas de dados: tipos de da-
dos, matrizes, cadeia de caracteres, listas lineares, pilhas, filas, árvores e 
grafos. construção de algoritmos: procedimentos, funções, recursividade, 
passagem de parâmetros, algoritmos de busca, pesquisa, ordenação, mer-
ge. Programas: interpretação, linkedição, compilação, código-fonte, código
-objeto. linguagens: c, c++, java. Redes de computadores. conceitos: 
terminologia, WaN x laN, sinais analógico e serial, transmissão assíncrona 
e síncrona, serial e paralela, half-duplex e full-duplex, topologias, padrões. 
tecnologias ethernet, fast ethernet e gigabit ethernet. interconexão de 
redes: conceitos, equipamentos (repetidores, hubs, switches, bridges, ro-
teadores, gateway). arquitetura tcP/iP: conceitos, características, proto-
colos, modelo em camadas. sMtP, PoP, ftP, dNs, HttP, sNMP. Bancos 
de Dados. sistemas gerenciadores de bancos de dados: características. 
Modelo relacional: dicionarização, restrições e normalizações. formas Nor-
mais: 1a., 2a. e 3a. fN. ferramentas. abordagem relacional: sql. interfa-
ce e conectividade Web. acesso. segurança. análise, Modelagem, Projeto 
e implementação: conceitos. características, Utilização. banco de dados 
orientados a objeto: objetos, classes, variáveis de instância, Métodos, 
Mensagens. encapsulamento. Herança. banco de dados em aplicações 
cliente/servidor. administração de banco de dados. Desenvolvimento, 
Análise, Projeto e Gerência de sistemas: conceitos. características. 
ciclo de vida de sistemas. atividades de análise. fases de projeto. estu-
do de viabilidade técnica de Projetos. análise estruturada de sistemas. 
Modelagem. diagramas. fluxo de dados, processos, entidades, depósito 
de dados. regras de consistência. diagrama de contexto. diagrama de 
fluxo de dados (dfd). diagrama de entidades e relacionamentos (der). 
Diagrama de Transição de Dados. Dicionário de Dados. Especificação de 
processos: português estruturado. análise orientada a objeto. conceitos. 
características. Modelagem. UMl. Metodologias. ferramentas. Projeto es-
truturado de sistemas. Uso de ferramentas case. Projeto de sistemas de 
Informação. Diagramas de estrutura modular, componentes e significado. 
gerenciamento de Mudanças. qualidade do Projeto: acoplamento e coe-
são. Modelagem conceitual da informação. Modelo conceitual de entidades 
e relacionamentos. atributos: compostos, multivalorados e determinantes. 
relacionamentos parciais e totais. auto-relacionamento, relacionamentos 
múltiplos e agregações. Particionamento do conjunto de entidades. de-
composição de relacionamentos. engenharia e qualidade de software: 
qualidades do produto e do processo, princípios básicos, projeto de sof-
tware, especificação, requisitos, testes, técnicas informais de verificação 
e prova de programas; processo de produção de software: modelo em 
cascata e espiral; organização de processo; metodologias. qualidade de 
software (iso, cMM e MPs-br). execução de testes integrados de sis-
temas. Homologação de sistemas junto aos usuários. dataWarehouse. 
big data. Mineração de dados, etl. sistema de inteligência de Negócios 
(bi - business inteligence). análise, avaliação, elaboração e Manutenção 
de documentação. supervisão da documentação técnica de sistemas. es-
pecificação da manutenção corretiva, evolutiva e legal, necessárias aos 
sistemas existentes. Planejamento estratégico de sistemas de informa-
ções. gerência de Projetos. computações em Nuvem (cloud computing): 
conceitos, benefícios, tipos de nuvens (pública, provada e híbrida), Modelo 
de serviços (iaas, Paas e saas). internet das coisas (iot). inteligência 
Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (Machine Learning) - Conceitos. 

ANExo ii
cRoNoGRAMA coMPLEto

descriÇÃo data
01 afixaÇÃo do edital de abertUra do coNcUrso PÚblico 19/08/2021
02 Prazo de iMPUgNaÇÃo coNtra o edital de abertUra do coNcUrso PÚblico até 23/08/2021
03 PUblicaÇÃo do relatÓrio das iMPUgNaÇÕes coNtra o edital de abertUra 26/08/2021
04 PerÍodo das iNscriÇÕes 26/08/2021 à 20/10/2021

05
PerÍodo das iNscriÇÕes Para os caNdidatos Portadores de deficiêNcia 
e os HiPossUficieNtes solicitareM a iseNÇÃo do PagaMeNto da taxa de 

iNscriÇÃo 
26/08/2021 e 27/08/2021

06 PerÍodo Para o eNvio dos docUMeNtos refereNtes À solicitaÇÃo de 
iseNÇÃo do PagaMeNto da taxa de iNscriÇÃo 26/08/2021 à 27/08/2021

07 relaÇÃo PreliMiNar das solicitaÇÕes de iseNÇÃo do PagaMeNto da taxa 
de iNscriÇÃo deferidas e iNdeferidas 21/09/2021

08 PerÍodo de recUrso coNtra a relaÇÃo PreliMiNar das solicitaÇÕes de 
iseNÇÃo do PagaMeNto da taxa de iNscriÇÃo deferidas e iNdeferidas 22/09/2021 e 23/09/2021
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09 relaÇÃo defiNitiva das solicitaÇÕes de iseNÇÃo do PagaMeNto da taxa 
de iNscriÇÃo deferidas e iNdeferidas 28/09/2021

10 PerÍodo de solicitaÇÃo de ateNdiMeNto Pelo NoMe social 26/08/2021 à 20/10/2021

11 PerÍodo de eNvio dos docUMeNtos coMProbatÓrios Para coNcorrer Às 
vagas reservadas Às Pessoas coM deficiêNcia 26/08/2021 à 21/10/2021

12 PerÍodo de eNvio da solicitaÇÃo e docUMeNtaÇÃo Para ateNdiMeNto 
esPecial 26/08/2021 à 21/10/2021

13 lista ProvisÓria de caNdidatos iNscritos 29/10/2021
14 coNfirMaÇÃo das iNscriÇÕes 01/11/2021 à 03/11/2021

15 edital de HoMologaÇÃo das iNscriÇÕes e de divUlgaÇÃo dos locais e 
Horários da Prova objetiva e da Prova discUrsiva 16/11/2021

16 realizaÇÃo da Prova objetiva e da Prova discUrsiva 12/12/2021
17 afixaÇÃo do gabarito oficial PreliMiNar da Prova objetiva 13/12/2021

18 PerÍodo de recUrso coNtra o gabarito oficial PreliMiNar da Prova 
objetiva 14/12/2021 e 15/12/2021

19 afixaÇÃo do gabarito oficial defiNitivo da Prova objetiva 28/12/2021
20 resUltado PreliMiNar da Prova objetiva 28/12/2021
21 PerÍodo de recUrso coNtra o resUltado PreliMiNar da Prova objetiva 29/12/2021 e 30/12/2021
22 resUltado defiNitivo da Prova objetiva 05/01/2022
23 resUltado PreliMiNar da Prova discUrsiva 18/01/2022

24 PerÍodo de recUrso coNtra o resUltado PreliMiNar da Prova discUr-
siva 19/01/2022 e 20/01/2022

25 resUltado defiNitivo da Prova discUrsiva 25/01/2022

26 edital de coNvocaÇÃo Para eNvio dos docUMeNtos refereNtes À Prova 
de tÍtUlos 25/01/2022

27 PerÍodo de eNvio dos docUMeNtos refereNtes À Prova de tÍtUlos 27/01/2022 e 28/01/2022
28 resUltado PreliMiNar da Prova de tÍtUlos 15/02/2022
29 PerÍodo de recUrso coNtra o resUltado PreliMiNar da Prova de tÍtUlos 16/02/2022 e 17/02/2022
30 resUltado defiNitivo da Prova de tÍtUlos 23/02/2022
31 resUltado fiNal PreliMiNar 23/02/2022
32 PerÍodo de recUrso coNtra o resUltado fiNal PreliMiNar 24/02/2022 e 25/02/2022
33 resUltado fiNal defiNitivo 03/03/2022

ANExo iii
iNfoRMAçÕEs Dos cARGos

1. cARGos DE NívEL MéDio coMPLEto

cargo 01 Assistente do Registro Mercantil Nível i classe A

atribuições realizar atividades de apoio nas esferas administrativa, tecnológica, 
organizacional ou de registro de empresas mercantis.

Nível de escolaridade ensino Médio completo

requisitos para investidura no cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio expedido por institui-
ção de ensino devidamente reconhecida por órgão competente.

remuneração r$ 1.145,00 (um mil cento e quarenta e cinco reais).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

2. cARGos DE NívEL suPERioR coMPLEto

cargo 02 técnico de administração e finanças Nível i classe a – administração

atribuições

atribuições gerais Planejar, organizar, executar, monitorar e avaliar as 
atividades relacionadas à gestão de pessoas, material e patrimônio, re-
cursos logísticos, orçamento, finanças, contabilidade, biblioteca, arquivo 
e dados estatísticos em conformidade com as metas de ação do Órgão; 

elaborar relatórios e análises gerenciais; emitir pareceres sobre assuntos 
de sua competência e executar outras atividades correlatas à sua área de 

atuação e de acordo com a sua formação profissional.
adMiNistraÇÃo: desenvolver atividades de supervisão, programação, 

coordenação de estudos, pesquisas, análise e projetos inerentes ao 
campo da administração pessoal, material orçamento, organização e 

métodos, e executar outras atividades correlatas à sua área de atuação e 
de acordo com a sua formação profissional.

Nível de escolaridade ensino superior completo

requisitos para investidura no cargo
escolaridade: diploma do curso de graduação de nível superior em admi-
nistração expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação. Habilitação Profissional: registro no órgão de classe.

remuneração r$ 2.809,35 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 03 técnico de administração e finanças Nível i classe a – ciências 
contábeis

atribuições

atribuições gerais Planejar, organizar, executar, monitorar e avaliar as 
atividades relacionadas à gestão de pessoas, material e patrimônio, re-
cursos logísticos, orçamento, finanças, contabilidade, biblioteca, arquivo 
e dados estatísticos em conformidade com as metas de ação do Órgão; 

elaborar relatórios e análises gerenciais; emitir pareceres sobre assuntos 
de sua competência e executar outras atividades correlatas à sua área 

de atuação e de acordo com a sua formação profissional.
ciêNcias coNtábeis: desenvolver atividades de supervisão, coorde-
nação ou execução relativa à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e perícia 

contábil de balancetes, balanços e demonstrações contábeis, e executar 
outras atividades correlatas à sua área de atuação e de acordo com a 

sua formação profissional.

Nível de escolaridade ensino superior completo

requisitos para investidura no cargo

escolaridade: diploma do curso de graduação de nível superior em 
ciências contábeis expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da educação. 
Habilitação Profissional: registro no órgão de classe.

remuneração r$ 2.809,35 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 04 técnico do registro Mercantil Nível i classe a – direito

atribuições

Proferir decisões singulares em atos do registro empresarial, realizar 
estudos e pesquisas sobre legislação do registro empresarial e executar 
outras atividades correlatas à sua área de atuação e de acordo com sua 

formação profissional.

Nível de escolaridade ensino superior completo

requisitos para investidura no cargo
escolaridade: diploma do curso de graduação de nível superior em 

direito expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação. Habilitação Profissional: registro no órgão de classe.

remuneração r$ 2.809,35 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 05 técnico em informática do Registro Mercantil Nível i classe A

atribuições

disponibilizar e sugerir recursos tecnológicos e conhecimento técnico 
para viabilizar e agilizar as atividades da jUcePa; executar outras ativi-
dades correlatas à sua área de atuação e de acordo com sua formação 

profissional.

Nível de escolaridade ensino superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de nível superior de bacharel em ciên-
cias da computação ou tecnologia de Processamentos de dados expedi-

do por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da educação.

remuneração r$ 2.809,35 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

ANExo iv
soLicitAção DE AtENDiMENto EsPEciAL

eu (favor preencher com letra de forma - todos os campos são obri-
gatórios),

NoMe coMPleto (seM abreviaÇÕes):

No DA iDENtiDADE (RG) / ÓRGão 
EMissoR: cPf: DAtA DE NAsciMENto:

    /   -      .  .  -     /    /

vaga: cÓdigo da vaga: NÚMero de iNscriÇÃo:

E-MAiL: tELEfoNE:
              (     )

candidato(a) no concurso Público c-211/JucEPA, soLicito, de acor-
do com laudo médico/documento comprobatório em anexo, atendimento 
especial no dia de aplicação das prova(s) e/ou etapa(s) conforme a seguir 
(selecione o tipo de prova e (ou) o(s) tratamento(s) especial(is) necessá-
rio(s)):
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1 Necessidades físicas:
(   ) sala térrea (dificuldade para locomoção)
(   ) sala individual (candidato com doença contagiosa / ou-
tras). Especificar: __________________________.
(   ) mesa para cadeira de rodas
1.1 Auxílio para preenchimento (transcritor)
(   ) dificuldade/impossibilidade de escrever
(   ) da folha de respostas da prova objetiva
1.2 Auxílio para leitura (ledor)
(   ) dislexia
(   ) tetraplegia
2 Necessidades visuais (cego ou pessoa com baixa 
visão)
(   ) auxílio na leitura da prova (ledor)
(   ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16)
(   ) prova superampliada (fonte 28)

3 Necessidades auditivas (perda total ou parcial da 
audição)
(   ) intérprete de língua brasileira de sinais (libras)
(   ) leitura labial
(   ) uso de aparelho auditivo – mediante justificativa médica
4 Amamentação
(   ) sala para amamentação (candidata com necessidade de 
amamentar seu bebê)
5 outros
(   ) Tempo Adicional – mediante justificativa médica
(   ) Prova após horário impeditivo (se aplicada no sábado) – 
mediante justificativa emitida por autoridade religiosa
(   ) Porte de arma (lei federal no 10.826/2003)

Nessa ocasião, apresento laudo médico com a respectiva Classificação 
estatística internacional de doenças e Problemas relacionados à saúde 
(cid), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de atendimento especial que preciso: _________________________
_____________________________.
Código correspondente da (CID): _______________________________
________________.
Nome do médico responsável pelo laudo: __________________________
____________________________.
Número de registro no conselho regional de Medicina (crM) do médico 
responsável pelo laudo:_________________________.
____________________ ( ____), ______ de _______________ de202__.
 
__________________________________________________
assinatura do(a) candidato(a)

Protocolo: 694322

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA N.º 093 DE 17 DE AGosto DE 2021.
o Presidente da iMPreNsa oficial do estado - ioe, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
considerando o Processo do Pae de nº 2021/845513
considerando o laudo Médico nº 78421 – sePlad
resolve:
i - formalizar a concessão de 10 (dez) dias de licença para tratamento de 
saúde no período de 04.08.2021 a 13.08.2021, de acordo com o art.81, 
da lei nº 5.810 de 24.01.94, para a servidora cleoNice severiNo Mar-
qUes, matrícula nº 3151549/1, cPf nº 096.911.112-68, ocupante da fun-
ção aUx. atividades gráficas b.
ii - os efeitos desta portaria entram em vigor a contar de 04.08.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
jorge lUiz gUiMarÃes PaNzera
Presidente

Protocolo: 693803

Aviso DE LicitAção
.

Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 013/2021/ioe
objeto: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para Manutenção Preventiva e corretiva do equipamento do 
setor de Pré-impressão, ctp screen Plate rite 4300, com fornecimento 
de Peças, a fim de atender as demandas da Imprensa Oficial do Estado 
do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
edital e seus anexos.
observação: a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras 
do governo federal - coMPrasNet, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal eletrônico de compras do governo do estado do Pará - coM-
Pras Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
Uasg: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 09/09/2021.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de brasília-df)
orçamento:
foNte do recUrso: 0261.00.000
NatUreza da desPesa: 3390.39
PrograMa de trabalHo: 22.131.1508.8233
PlaNo iNterNo: 412.000.8233c
ordenador: jorge luiz guimarães Panzera

Protocolo: 693997

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 119 de 11 de agosto de 2021
exoNerar a pedido, o servidor PaUlo roberto Melo da silva, matrí-
cula nº 5897894/4, do cargo em comissão de coordenado do Núcleo de 
informática, código geP-das-011.4.
a presente Portaria retroagirá os seus efeitos a contar do dia 01 de agosto 
de 2021.
berNardo albUqUerqUe de alMeida
Presidente/iaseP
PoRtARiA Nº 128 de 17 de agosto de 2021
exoNerar a pedido, o servidor saNdro cordeiro loretto, matrícula 
nº 55585806/2, do cargo de técnico em saúde/odontologia.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 01 de agosto 
de 2021.
berNardo albUqUerqUe de alMeida
Presidente/iaseP

Protocolo: 693894

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 114 de 03 de agosto de 2021
considerando, solicitação da comissão de Processo administrativo, por 
meio do Memº nº 01 de 11/12/2020, as fls 32 e 33 dos autos e, autoriza-
ção pelo sr. Presidente;
torNar seM efeito, a Portaria Nº 288 de 03 de dezembro de 2020, 
publicada no Diário Oficial nº 34.432 de 10/12/2020, protocolo nº 610479, 
que constituiu comissão para abertura de Processo administrativo, 
referente ao Processo nº 2020/246575 e, anexo2020/286727, sob a 
Presidência da servidora Maria elizabete coelHo das Neves.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 10 de dezembro de 2020.
berNardo albUqUerqUe de alMeida
Presidente/iaseP

Protocolo: 693875

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 123 de 12 de agosto de 2021
considerando, autorização da ccg, conforme anexo sequencial 22, nos 
autos do Processo nº 2020/780145;
r e s o l v e:
retificar, as portarias nº 082 e nº 083, datadas de 01 de junho de 
2021, publicada no doe nº 34.609 de 11/06/2021, protocolo nº 666007, 
que cedeu para o tje os servidores: âNgela Maria cHaves bezerra, 
matrícula nº 5007321/1 e, sÉrgio lUiz ribeiro da costa, matrícula 
nº 5017378/1, ambos, ocupantes do cargo de assistente administrativo.
onde se ler: com ônus de pagamento para o Órgão cessionário, nos ter-
mos do art. 6º do decreto nº 795/2020;
leia-se: com ônus de pagamento para o Órgão cedente, mediante re-
embolso pelo Órgão cessionário, nos termos do art. 8º do decreto nº 
795/2020.
berNardo albUqUerqUe de alMeida
Presidente/iaseP

Protocolo: 693994

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 525 DE 18 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 78457 e o Processo adminis-
trativo eletrônico (Pae) n° 2021/607418.
resolve:
i- forMalizar a concessão à servidora verena de carvalho silva ramos, 
matrícula n° 5948867/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciário a, 
de 21 (vinte e um) dias de afastamento por Motivo de doença em Pessoa 
da família, no período de 13/05/2021 a 02/06/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 18 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694285
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DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 522 DE 18 DE AGosto DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder executivo do estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsideraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administra-
ção e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos 
autos do Processo administrativo eletrônico nº 2021/540858;
resolve:
i – desigNar a servidora camila Marinho almeida costa, matrícula nº 
54195652/1, ocupante do cargo de técnico em gestão de informática, lo-
tada na coordenadoria de tecnologia da informação, para atuar como fis-
cal do termo de adesão à Proposta Hewlett Packard n° oPe-0012570550-
VS1, firmado com a HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/
Mf 61.797.924/0002-36, que tem como objeto a aquisição de licença e 
suporte técnico remoto, aos softwares previstos na proposta comercial 
apresentado pela coNtratada, parte do acordo, a ser disponibilizado à 
coNtrataNte, nos termos da política de suporte técnico da coNtratada.
ii – desigNar o servidor Marco antônio Martins, matrícula nº 55589560/1, 
ocupante do cargo de técnico em gestão de informática, lotado na coor-
denadoria de tecnologia da informação, como suplente;
iii – esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 18 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694063

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 527 DE 18 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 2021/895870 (Pae), de 16/08/2021.
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 18/08/2021, a fim de realizar 
visita técnica na sede do igePrev no município e para supervisionar a ins-
talação das máquinas de ar condicionado, 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, 18 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694275
PoRtARiA Nº 526 DE 18 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 2021/895763 (Pae), de 16/08/2021.
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 17/08/2021, a fim de realizar 
visita técnica na sede do igePrev no município e para supervisionar a ins-
talação das máquinas de ar condicionado, 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, 18 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694268

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA Nº 523 DE 18 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 ainda os termos do Processo eletrônico nº 2021/881609, de 
12/08/2021, que dispõe sobre concessão de férias fracionadas de servidor.
resolve:
i – alterar o período de gozo dos 30 (trinta) dias de férias concedido 
através da Portaria Nº 199/2021, de 13/04/2021, publicada no doe 
nº 34.551, de 14/04/2021, ao servidor lUaN fraNcisco goNÇalves 

Moraes, matrícula n° 5948804/1, ocupante do cargo de técnico 
Previdenciário a, lotado na gerência de diligências, referente ao período 
aquisitivo 07/05/2020 a 06/05/2021, do período de 03/11/2021 a 
02/12/2021 para os períodos de 27/09/2021 a 15/10/2021 e 23/11/2021 
a 03/12/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 18 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694066

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

citAção PoR EDitAL
GDiL/DiPRE Nº 085/2021
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 2018/432306 2017/50009-2 izabel PiMeNtel Moraes
2 2018/432306 2017/50029-6 Maria catariNa carvalHo de vilHeNa
3 2018/428639 2008/53599-2 aNtoNia de jesUs gUerreiro barroso 
e oUtros
4 2018/453192 2008/51708-3 rosa de fatiMa alves goNcalves
5 2018/453230 2017/50070-7 bercio feio PaMPloNa e oUtros
6 2016/167780 2013/51102-0 valdeNice josefa de sales silveira
7 2016/167790 2013/50733-0 Maria de jesUs de liMa ribeiro
8 2018/544348 2017/51258-0 Maria de fatiMa silva resqUe
9 2018/544348 2017/51319-6 Maria edUarda PalHeta raMos
10 2018/466217 2018/50173-8 Maria roMaNa goNcalves reis
11 2018/428797 2013/53054-6 Maria de Nazare cravo da silva
12 2018/428797 2013/52494-0 Maria leNi de Moraes PiNto
13 2016/236579 2013/52202-7 joaNa PiNHeiro ribeiro
14 2018/428601 2008/50097-6 aNaN beleM NasciMeNto dos saNtos e oUtros
15 2018/428601 2008/50097-6 NazareNo PiMeNtel dos saNtos
16 2016/54133 2014/51775-8 jaNdira tiago de sales
17 2017/131636 2013/52894-1 Maria do socorro castro
18 2017/131636 2014/51475-0 telMa lUcia freire raMos
19 2016/44590 2014/51832-0 deNir da costa rodrigUes
20 2016/145211 2014/50569-0 Maria sebastiaNa goNcalves ferreira
21 2016/195284 2014/51835-3 rosa HeleNa dos saNtos carvalHo
22 2018/432277 2013/53264-3 jose rocHa da silva
23 2018/440426 2017/50140-4 Maria das gracas do carMo NogUeira
24 2018/428624 2012/51827-2 aNtoNio da silva Maia
25 2018/428769 2013/53265-4 raiMUNdo beNedito de oliveira soUza
26 2018/428769 2013/52481-6 ilMa Maria da silva e cUNHa
27 2018/432302 2008/53598-1 WaldeNice azevedo de Medeiros e oUtros
28 2018/428740 2009/50696-7 Maria das Neves saNtos
belém, 18 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: 693886
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
PoRtARiA REt RE Nº 2405 DE 18 DE AGosto DE 2021
disPÕe sobre a retificaÇÃo de ato de reforMa eM ateNdiMeNto À 
diligêNcia do tce - Processo Nº 533648/2017 -tce e Processo Nº 
2021/903375-igePrev.
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – ige-
Prev, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar estadual 
nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais;
considerando diligência processual do tribunal de contas do estado do 
Pará (Ofício n° 202101320/SEGER-TCE) determinando a retificação da fun-
damentação legal;
resolve:
I - Retificar a Portaria RE nº 1377, de 28/11/2016, que reformou “ex offi-
cio” loUrival Pereira da silva, Mat. 3408230/1, pertencente ao quadro 
de inativos da Polícia Militar do estado do Pará, corrigindo a fundamen-
tação legal, passando a constar: art. 106, inciso i, alínea “c” da lei nº. 
5.251/1985; art. 52, inciso ii, §1º, alínea “c”, da lei nº. 5.251/1985; art. 
48, inciso ii, da constituição estadual; artigo 1º, inciso iv, alínea “c” do 
decreto nº. 2.940/1983; art. 2°, inciso ii, do decreto nº. 4.490/1986; art. 
1º, item i do decreto nº. 3.266/1984; art. 1º do decreto nº. 1.461/1981; 
art. 1º do decreto nº. 2.696/1983; art. 20, da lei estadual nº. 4.491/1973, 
com redação dada pelo art. 1º da lei estadual nº. 5.231/1985; art. 1º, in-
ciso ii do decreto nº. 4.439/1986; recebendo os proventos mensais de r$ 
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5.031,48 (cinco mil, trinta e um reais e quarenta e oito centavos), assim 
constituídos:

soldo de 3º sargento PM
Gratificação de Habilitação do Policial Militar – 20%

Gratificação de Localidade Especial – 40%
indenização de tropa – 10%
Gratificação de Risco de Vida

Gratificação de Serviço Ativo – 30%
representação por graduação – 30%

Gratificação Tempo de Serviço Militar – 30%
adicional de inatividade – 35%

 868,77
 173,75
  347,51
 86,88
 868,77
  260.63
 260,63
 860,08

  1.304,46
total de Proventos  5.031,48

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/05/2016, data em que o mi-
litar completou 58 anos de idade, limite etário de permanência na reserva 
remunerada na graduação de cabo PM.
iii - os valores demonstrados acima correspondem aos vigentes à época 
da retroação.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 693891

sEcREtARiA DE EstADo
DA fAzENDA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 1730 DE 18 DE AGosto DE 2021
coNceder, 15 (quinze) dias de férias à servidora Marcia cristiNa saN-
taNa costa, i.f. nº 5208688/1, datilografo, lotada na célula de gestão de 
Pessoas, para serem usufruídas no período de 21/09/2021 a 05/10/2021, 
referentes ao exercício de 24/10/2019 a 23/10/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 694096
DiREtoRiA DE ADMiNistRAção

PoRtARiA Nº 1675 DE 10 DE AGosto DE 2021
coNceder 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, a ser-
vidora edNa de Nazare cardoso farage, fiscal de receitas estaduais, 
id func nº 5128234/1, lotado na diretoria de arrecadação e informações 
fazendária , no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 1702 DE 13 DE AGosto DE 2021
coNceder, 15 (quinze) dias de férias ao servidor lUiz MoNteiro ribei-
ro, id func nº 5128110/2, auditor fiscal de receitas estaduais, lotado 
na ceeat de grandes contribuintes, para serem usufruídas no período 
de 25/10/2021 a 08/11/2021, referentes ao exercício de 18/09/2020 a 
17/09/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PoRtARiA Nº 1703 DE 13 DE AGosto DE 2021
coNceder, 15 (quinze) dias de férias ao servidor lUiz MoNteiro ribei-
ro, id func nº 5128110/2, auditor fiscal de receitas estaduais, lotado 
na ceeat de grandes contribuintes, para serem usufruídas no período 
de 16/06/2022 a 30/08/2022, referentes ao exercício de 18/09/2020 a 
17/09/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PoRtARiA Nº 1708 DE 16 DE AGosto DE 2021
iNterroMPer, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 04/08/2021, do gozo 
das férias do servidor josias da coNceiÇÃo Moita, auditor fiscal de 
receitas estaduais, id func nº 5914728/1, lotado na cerat de santarém, 
concedidas pela Portaria Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no doe nº 
34.620 de 24/06/2021, referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 1718 DE 16 DE AGosto DE 2021
iNterroMPer, 16 (dezesseis) dias, a contar de 16/08/2021, do gozo 
das férias do servidor afraNio de oliveira barbosa Neto, fiscal de 
receitas estaduais, id func nº 5914734/1, lotado na ceeat de iPva e 
itcd, concedidas pela Portaria Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no 
doe nº 34.620 de 24/06/2021, referente ao exercício de 29/07/2020 a 
28/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 28/09/2021 a 12/10/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

ERRAtA
solicitada no processo nº 2021/889546
PoRtARiA Nº 1491 de 22/07/2021, publicada no DoE nº 34.652 
de 28/07/2021.
servidora arleNa Maria do aMaral saviNo
onde se lê: período de 13/09/2021 a 11/10/2021
Leia-se: período de 01/10/2021 a 29/10/2021.

ERRAtA
de ordem,
PoRtARiA Nº 1518 de 09/10/2019, publicada no DoE nº 34.011 
de 16/10/2019.
servidora MarlY tereza coUtiNHo Mota
onde se lê: triênio de 02/05/1996 a 01/05/1999
Leia-se: triênio de 11/05/1996 a 10/05/1999.

Protocolo: 694205

PoRtARiAs DE coNcEssão DE isENção DE iPvA cAif/DtR
PoRtARiA Nº 2021330002775, de 11 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: MaNoel Marcos de abreU.
cPf: 120.855.452-20.
Marca/Modelo: HoNda/citY lx cvt.
cHassi: 93HgM6650Hz212055.
PoRtARiA Nº 2021330002785, de 12 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: aliNe jaiMe coelHo da costa.
cPf: 624.484.552-87.
Marca/Modelo: reNaUlt/caPtUr life 16 a.
cHassi: 93YrHaMH7Kj660699.
PoRtARiA Nº 2021330002784, de 12 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: beNjaMiN eMaNoel castilo gibsoN.
cPf: 260.574.927-49.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs active cvt.
cHassi: 94dfcaP15Mb402661.
PoRtARiA Nº 2021330002788, de 12 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: carlos de alMeida Maciel filHo.
cPf: 149.847.414-49.
Marca/Modelo: jeeP/coMPass liMited f H.
cHassi: 98867516WMKK42932.
PoRtARiA Nº 2021330002779, de 12 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: debora cristiNa rodrigUes dos saNtos.
cPf: 481.055.462-72.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs s cvt.
cHassi: 94dfcaP15jb121731.
PoRtARiA Nº 2021330002783, de 12 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: fraNciNete MacHado de PaUla.
cPf: 637.724.692-72.
Marca/Modelo: reNaUlt/caPtUr life 16 a.
cHassi: 93YrHaMH7lj092285.
PoRtARiA Nº 2021330002787, de 12 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: MarK aNtoNio de alMeida.
cPf: 146.099.241-53.
Marca/Modelo: reNaUlt/dUster 16 a cvt.
cHassi: 93YHsr3Hslj178901.
PoRtARiA Nº 2021330002786, de 12 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: rafael dUqUe estrada de oliveira PeroN.
cPf: 003.628.312-62.
Marca/Modelo: jeeP/coMPass liMited d.
cHassi: 988675136MKK32356.
PoRtARiA Nº 2021330002790, de 13 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: diessYca carNeiro MesqUita.
cPf: 977.661.002-15.
Marca/Modelo: toYota/Yaris sd xls15 at.
cHassi: 9brbc3f37K8012078.
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PoRtARiA Nº 2021330002789, de 13 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: jHoNataN correia cardoso.
cPf: 027.686.292-94.
Marca/Modelo: cHevrolet/oNix 1.4at ltz.
cHassi: 9bgKt48v0Kg487132.
PoRtARiA Nº 2021330002794, de 13 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: MaNoel ribeiro soares.
cPf: 100.805.622-72.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs sl cvt.
cHassi: 94dfcaP15Kb107242.
PoRtARiA Nº 2021330002800, de 16 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: aNa catariNa ferreira carvalHo.
cPf: 134.054.462-87.
Marca/Modelo: vW/t cross seNse tsi ad.
cHassi: 9bWbH6bf2l4096514.
PoRtARiA Nº 2021330002801, de 16 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: artHUr gabriel rUdrigUes veNceslaU.
cPf: 056.164.852-25.
Marca/Modelo: HYUNdai/creta 16a attitU.
cHassi: 9bHga811blP176158.
PoRtARiA Nº 2021330002796, de 16 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: jade da silva PoNtes.
cPf: 025.236.882-71.
Marca/Modelo: vW/UP coNNect tsi Md.
cHassi: 9bWaH4129lt505421.
PoRtARiA Nº 2021330002799, de 16 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: jUliaNa ribeiro barbosa.
cPf: 901.425.942-53.
Marca/Modelo: vW/voYage 1.6l Mb5.
cHassi: 9bWdb45U7lt064348.
PoRtARiA Nº 2021330002797, de 16 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: MiltoN ferreira das cHagas.
cPf: 006.013.222-15.
Marca/Modelo: HYUNdai/creta 16a attitU.
cHassi: 9bHga811blP166046.
PoRtARiA Nº 2021330002798, de 16 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: raiMUNdo lUis correa Matos.
cPf: 116.980.632-53.
Marca/Modelo: HoNda/fit lx flex.
cHassi: 93Hge6850dz213476.
PoRtARiA Nº 2021330002804, de 17 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: feliPe artUr ParaeNse de oliveira serra.
cPf: 746.456.332-87.
Marca/Modelo: reNaUlt/caPtUr life 16 a.
cHassi: 93YrHaMH7jj158212.
PoRtARiA Nº 2021330002803, de 17 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: ilKY Maria da gloria PacHeco.
cPf: 032.503.262-91.
Marca/Modelo: fiat/Palio esseNce 1.6.
cHassi: 9bd196283e2196323.

PoRtARiA Nº 2021330002805, de 17 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: jose Maria Medeiros.
cPf: 036.553.182-00.
Marca/Modelo: HYUNdai/creta 16a attitU.
cHassi: 9bHga811blP158728.
PoRtARiA Nº 2021330002807, de 17 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: lUis claUdio MoUra da silva.
cPf: 477.346.552-20.
Marca/Modelo: i/fiat croNos drive gsr.
cHassi: 8aP359a1YlU068324.
PoRtARiA Nº 2021330002806, de 17 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: Maria goretti ferreira da silva.
cPf: 221.813.502-72.
Marca/Modelo: cHevrolet/oNix 1.4at act.
cHassi: 9bgKc48v0Kg163272.
PoRtARiA Nº 2021330002802, de 17 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: vera berNadette da costa ferreira beNzecrY.
cPf: 049.485.562-20.
Marca/Modelo: NissaN/versa 16sv cvt.
cHassi: 94dbcaN17Kb107146.

Protocolo: 693789

PoRtARiAs DE REvoGAção DE coNcEssão 
DE isENção DE iPvA cAif/DtR

PoRtARiA Nº 2021330002795, de 13 de agosto de 2021
Motivo: revogar a Portaria n.º 2020330001755, de 11 de fevereiro de 
2020, que concedeu a isenção do iPva.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: reiNaldo colares da silva.
cPf: 629.090.452-34.
Marca/Modelo: cHevrolet/oNix 1.4at act.
cHassi: 9bgKc48v0jg183558.
PoRtARiA Nº 2021330002808, de 17 de agosto de 2021
Motivo: revogar a Portaria n.º 2021330001947, de 03 de março de 2021, 
que concedeu a isenção do iPva.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: gledsoN aNtoNio do NasciMeNto diNiz.
cPf: 040.524.358-85.
Marca/Modelo: cHev/trailblazer ltz d4a.
cHassi: 9bg156MK0Kc444027.

Protocolo: 693792
PoRtARiAs DE coNcEssão DE isENção DE icMs cAif/DtR

PoRtARiA Nº 2021330002781, de 12 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
base legal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNteressado: PaUlo roberto osorio lUcas jUNior.
cPf: 509.091.852-04.
Marca/Modelo: cHev/oNix PlUs 10tat Nb.
valor do veÍcUlo coM iMPostos: r$69.082,00.
valor do veÍcUlo seM iPi/icMs: r$56.401,00.
PoRtARiA Nº 2021330002792, de 13 de agosto de 2021
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
base legal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNteressado: Maria alice caetaNo Paiva.
cPf: 072.183.682-80.
Marca/Modelo: cHev/oNix PlUs 10tat Nb.
valor do veÍcUlo coM iMPostos: r$68.390,00.
valor do veÍcUlo seM iPi/icMs: r$55.709,00.
coNdUtor(es) aUtorizado(s):
Marcia coUtiNHo caetaNo cNH: 4542121914
Marta coUtiNHo caetaNo cNH: 6988289510

Protocolo: 693794
PoRtARiA N. 571, DE 17 DE AGosto DE 2021
o secretário de estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
coNsideraNdo os termos do Memorando n. 73/2021 cofaz-de-sefa, 
Processo Pae n. 2021/899317, da presidente da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, instaurado pela Portaria n. 472/2021-gs/sefa, 
de 18/06/2021, publicada no d.o.e. edição n. 34.616, de 21/06/2021;
coNsideraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
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resolve:
Prorrogar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
472/2021-gs/sefa, de 18/06/2021, publicada no d.o.e. edição n. 34.616, 
de 21/6/2021, presidida pela servidora Maria josÉ aNdrade de araÚjo, 
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5203899/2, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de 20/08/2021, de acordo com o caput 
do artigo 208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a 
convalidação dos atos processuais praticados desde sua constituição, para 
prosseguimento e conclusão dos trabalhos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

Protocolo: 693778

.

.

ERRAtA
.

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
ERRAtA DA PoRtARiA Nº 1723 de 17 de agosto de 2021, publicada 
no DoE nº 34.674, de 18/08/2021.
servidor: abelardo MarqUes PiNHeiro de assis
onde se lê: Portaria 1723
Agora leia – se: Portaria 1726

Protocolo: 693903

DiÁRiA
.

o DiREtoR DE ADMiNistRAção DA sEcREtARiA DE EstADo DA 
fAzENDA, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor  de administração, em exercício
PoRtARiA Nº 1698 de 12 de agosto de 2021 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor rafael gUersoNi brasil, nº 0591524801, fiscal -a, UNi-
dade de execUÇÃo de coNtrole de Merc.trâNsito de sÃo fraN-
cisco, objetivo de realizar visita técnica a cecoMt serra do cacHiM-
bo, no período de 24.08.2021 à 27.08.2021, no trecho belém - serra do 
cachimbo - belém.
PoRtARiA Nº 1697 de 12 de agosto de 2021 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor volNaNdes alves da silva Pereira, nº 0591484201, aU-
ditor -a, coordeNaÇÃo execUtiva de coNtrole de Mercadorias 
eM trâNsito, objetivo de realizar visita técnica a cecoMt serra do ca-
cHiMbo, no período de 24.08.2021 à 27.08.2021, no trecho belém - serra 
do cachimbo - belém.

Protocolo: 693881

EDitAL DE NotificAção
.

A coordenadora da cERAt Marabá, no uso de suas atribuições, Noti-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMs, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão social: coNstrUtora saNcHes triPoliNi ltda
inscrição estadual: 15.384.717-4
Notificação Fiscal nº 032021820000227-4
Período: de 01/2021 até 07/2021
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
recibo de entrega do arquivo da efd - escrituração fiscal digital
Notas fiscais de entradas
relação das Nfs ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152
outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oeat em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, bairro União, ao lado do banco santander. telefone  (91) 99109-2314.
o não atendimento à presente NotificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do erário estadual.
liliaN de jesUs PeNHa viaNa NogUeira
coordenadora da cerat Marabá

Protocolo: 694108
A ilma. sra. LiLiAN DE JEsus PENHA viANA NoGEiRA, coordena-
dora executivo regional de administração tributária e Não tributária de 
Marabá, desta secretaria de estado da fazenda.
faz saber a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foram lavrados autos de infração 
e Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa Notificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III 
da lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a 
interpor impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia tran-
samazônica, Km 05, quadra especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, 
município de Marabá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva 
do crédito tributário, conforme estabelece a lei estadual n.º 6.182, de 30 

de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.
razÃo social: v s coMercio de MiNerios eireli
iNscriÇÃo estadUal: 15.655.146-2
aiNf’s: 032021510000107-7 e 032021510000112-3
afre: lindemberg alvino aragão
liliaN de jesUs PeNHa viaNa NogUeira
coordenadora da cerat Marabá

Protocolo: 693912
A ilma. sra. LiLiAN DE JEsus PENHA viANA NoGEiRA, coordena-
dora executivo regional de administração tributária e Não tributária de 
Marabá, desta secretaria de estado da fazenda.
faz saber a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi emitido o terMo de coNclU-
sÃo de fiscalizaÇÃo nº 002020480000180-4, originário da Programa-
ção em Profundidade de exercício fechado dirigida/especial, para a firma 
W a soUza MiNeradora de MaNgaNes iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo 
ltda, inscrição estadual nº 15.607.543-1.
fica a disposição do contribuinte pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir da 
data de publicação deste edital, para receber cópia do termo de conclusão 
com o auditor responsável, afre lindemberg alvino aragão, oeat em Pa-
rauapebas, sito a rua f, Nº 416, bairro União, ao lado do banco santander. 
telefone  (91) 99109-2314, no horário de 08:00 as 14:00hs.
liliaN de jesUs PeNHa viaNa NogUeira
coordenadora da cerat Marabá

Protocolo: 693930

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

tRiBuNAL ADMiNistRAtivo DE REcuRsos AzENDÁRios
REtiRADA DE PAutA DE JuLGAMENto

a secretaria geral torna público que foi retirado de pauta o recurso, com 
julgamento previsto como segue:
PLENo
em 20/08/2021, às 09:30h, recurso n. 5885, aiNf n. 092018510000219-3, con-
tribuinte varejao PoNto certo ltda - Me, insc. estadual n. 15217856-2
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 25/08/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18714, aiNf nº 
372017510001949-9, contribuinte taPajÓs aliMeNtos ltda, insc. estadual 
nº.15.263.970-5, advogado fábio sarUbbi MilÉo, oab/Pa-15.830.
em 25/08/2021, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 14523, aiNf nº 
072013510000436-2, contribuinte jerfersoN ferreira dUarte ei-
reli (MaraNatHa coMÉrcio de aliMeNtos ltda), insc. estadual nº 
15.246.358-5.
segUNda câMara PerMaNteNte de jUlgaMeNto
em 24/08/2021, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 16754, aiNf nº 
042016510003654-0, contribuinte toNi alberto filter, insc. estadual 
nº. 15265541-7
em 24/08/2021, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 17402, aiNf nº 
022014510000856-1, contribuinte Novo triâNgUlo coMÉrcio de ali-
MeNtos ltda., insc. estadual nº. 15175134-0
em 24/08/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18334, aiNf nº 
012018510002165-2, contribuinte Posto exeMPlo coMercio ltda, 
insc. estadual nº. 15416491-7, advogado: jerôNiMo MeNdes garcia, 
oab/Pa-17384,

Protocolo: 694045
PoRtARiAs DE isENção DE icMs – cAt

Portaria n.º202101000937 de 18/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005575/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: edson gama de freitas – cPf: 800.713.922-20
Marca: cHev/oNix PlUs 10tMt ltz ecoNoflex. tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000939 de 18/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005576/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: rosivaldo costa farias – cPf: 301.459.962-04
Marca: cHev/oNix PlUs 10tMt ltz tipo: Pas/automóvel

PoRtARiAs DE isENção DE iPvA – cAt
Portaria n.º202104004446, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 42021730003135/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: deuzenir correa da silva – cPf: 882.781.152-49
Marca/tipo/chassi
cHev/oNix PlUs 10tMt lt1/Pas/automovel/9bgeb69H0Mg214801
Portaria n.º202104004449, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 102021730001660/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: lucielmo alves dos santos – cPf: 878.800.912-20
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9bWag5bz8lP040451
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Portaria n.º202104004451, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 42021730003729/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: vilmar frota silva – cPf: 402.934.672-34
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/oNix 1.4Mt ltz/Pas/automovel/9bgKt48v0jg255432
Portaria n.º202104004453, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005563/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel de jesus salvador Moreira – cPf: 369.109.612-34
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYage tl Mcv/Pas/automovel/9bWdg45U6jt057115
Portaria n.º202104004455, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005565/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: ozeias alves de oliveira – cPf: 032.071.292-34
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs Mf/Pas/automovel/9bWdl5bz6lP048864
Portaria n.º202104004457, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005425/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: joaquim dos anjos oliveira – cPf: 186.469.562-53
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd xPlUs at/Pas/automovel/9brb29bt0M2261727
Portaria n.º202104004459, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005364/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: edielson franco da conceição – cPf: 738.500.982-49
Marca/tipo/chassi
cHev/sPiN 1.8l at act7/Pas/automovel/9bgjK7520lb125988
Portaria n.º202104004461, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 102021730001562/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: jocicleiton araujo da silva – cPf: 716.133.402-06
Marca/tipo/chassi
cHev/oNix PlUs 10tMt ltz/Pas/automovel/9bgeN69H0lg278288
Portaria n.º202104004463, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 62021730001418/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: josé rildo guimarães dias – cPf: 081.025.202-30
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd19713Hj3357729
Portaria n.º202104004465, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001259/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: thiago cardoso da silva – cPf: 008.308.372-30
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/oNix 1.4Mt ltz/Pas/automovel/9bgKt48v0Kg441243
Portaria n.º202104004467, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005578/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: jose Haroldo dias ferreira – cPf: 228.469.302-44
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYage tl Mcv/Pas/automovel/9bWdg45U6Ht103181
Portaria n.º202104004469, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001234/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: servolo carvalho Moreira – cPf: 048.540.552-00
Marca/tipo/chassi
vW/voYage cl Mb/Pas/automovel/9bWdb45U5gt038823
Portaria n.º202104004471, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005577/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 cezar farias de souza – cPf: 278.164.862-00
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd19713Mg3279101
Portaria n.º202104004473, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 42021730003728/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: romero Wandeson castro gonçalves – cPf: 845.386.352-00
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd xs 15 Mt/Pas/automovel/9brb29bt7j2186472
Portaria n.º202104004475, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 102021730001714/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: rayannes Kelly ribeiro do Nascimento – cPf: 808.882.912-72
Marca/tipo/chassi
vW/voYage 1.6l af5/Pas/automovel/9bWdl45U9lt094111

Portaria n.º202104004477, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001278/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: Mario de araujo souza – cPf: 380.485.822-87
Marca/tipo/chassi
fiat/argo drive 1.3/Pas/automovel/9bd358a4HKYj20482
Portaria n.º202104004479, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 42021730003726/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Nelson figueiredo rebelo – cPf: 029.639.732-68
Marca/tipo/chassi
i/fiat Palio attract 1.4/Pas/automovel/8aP19627MH4173899
Portaria n.º202104004481, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 42021730003725/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: joão santos freitas – cPf: 206.156.392-91
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9bgKs69v0jg257651
Portaria n.º202104004483, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005567/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: valtair Pinto – cPf: 057.146.642-72
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4at lt/Pas/automovel/9bgKs69v0jg267091
Portaria n.º202104004485, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005587/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: edson luiz do rosario silva – cPf: 641.158.362-53
Marca/tipo/chassi
cHev/sPiN 1.8l Mt ltz/Pas/automovel/9bgjc7520Hb141303
Portaria n.º202104004487, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 42021730003723/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 julião – cPf: 098.363.492-00
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4at ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0Kg196867
Portaria n.º202104004489, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005589/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: rones bahia borges – cPf: 788.922.602-00
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa 1.4/Pas/automovel/9bd19710HM3404393
Portaria n.º202104004491, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001244/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luciano Monteiro Machado – cPf: 568.387.782-20
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos Prec at/Pas/automovel/8aP359a23KU033555
Portaria n.º202104004493, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005528/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: ivan Pires chaves – cPf: 159.563.002-30
Marca/tipo/chassi
cHev/oNix PlUs 10tat Pr2/Pas/automovel/9bgeY69H0Mg102477
Portaria n.º202104004495, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005529/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luciano vieira tavares – cPf: 621.521.062-53
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sd xs 15 at/Pas/automovel/9brbc9f37K8018420
Portaria n.º202104004497, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005453/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo de souza costa filho – cPf: 145.356.962-68
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs Hl ad/Pas/automovel/9bWdH5bz9KP519986
Portaria n.º202104004499, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005527/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: john lennon da costa azevedo – cPf: 019.914.952-69
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 10Mt joYe/Pas/automovel/9bgKl69U0jg209070
Portaria n.º202104004501, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 42021730003731/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: joão américo garcia dos reis – cPf: 268.908.952-15
Marca/tipo/chassi
fiat/WeeKeNd attractive/Pas/automovel/9bd37412Ug5083760
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PoRtARiAs DE REvoGAção DE isENção DE iPvA – cAt
Portaria n.º202104004448, de 18/08/2021 - 
Proc n.º 1220217300012400/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 ngs5b41
interessado: robson oliveira de sousa – cPf: 602.664.492-04
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa fire flex/Pas/automovel/9bd17206g73295572

Protocolo: 694004

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

PREGão ELEtRôNico N° 029/2021
o baNPará s/a informa aos interessados a sUsPeNsÃo da abertU-
ra da sessÃo da licitação em epígrafe, que estava prevista para o dia 
02/09/2021, cuja nova data de abertura será posteriormente divulgada.
a comissão

Protocolo: 693873

sEcREtARiA DE EstADo
DE sAúDE PúBLicA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 0857 DE 18 DE AGosto DE 2021
A Diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando 
das atribuições que lhe são delegadas pela PoRtARiA Nº 50 de 
17.01.2006, publicada no DoE nº. 30.605 de 19.01.2006,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2021/780321.
resolve:
reMover, a servidora arlete do socorro liMa de soUza, cargo 
ageNte de Portaria, matrícula n° 57194089/1, da UNidade de refe-
rêNcia esPecializada - MaterNo iNfaNtil para a UNidade de refe-
rêNcia esPecializada - PresideNte vargas.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde, eM 
18.08.2021.
KellY de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde – sesPa

Protocolo: 693851
PoRtARiA N° 0727 DE 17 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 2021/856186.
r e s o l v e:
cessar, a contar de 16/06/2021, os efeitos da Portaria Nº 0375 de 
28/07/2020, publicada no doe nº 34.296 de 30/07/2020, que designou 
o servidor Marcos WelliNgtoN carvalHo PiNHeiro, matrícula nº 
54192304/1, para ocupar a fUNÇÃo de ageNte PÚblico de coNtrole iNterNo.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saÚde PÚblica, eM 17.08.2021.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saÚde PÚblica, em exercício.

Protocolo: 693837
PoRtARiA N° 0855 DE 17 DE AGosto DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doe nº. 30.605 de 19.01.2006,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2021/889689.
resolve:
REMOVER, a contar de 02/08/2021, para fins de regularização funcional, 
a servidora ilMa do socorro Pereira MarqUes, cargo ageNte ad-
MiNistrativo, matrícula n° 54194084/1, da UNidade de referêNcia 
esPecializada - Marcelo câNdia para a UNidade de reabilitaÇÃo 
- Psicossocial.
PoRtARiA N° 0856 DE 17 DE AGosto DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doe nº. 30605 de 19.01.2006,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2021/896017.
resolve:
LOTAR, a contar de 16/08/2021, para fins de regularização funcional, o 
servidor rUbeNs saUlo PacHeco, matrícula n° 57176604/2, cargo co-
MissioNado, na UNidade de referêNcia esPecializada - redUto.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde, eM 
17.08.2021.
KellY de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde – sesPa

Protocolo: 693838

ADMissão DE sERviDoR
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚblica
Modalidade de admissão: coNtrato adMiNistrativo teMPorário
Nome do servidor: daNiela brUNa Moraes tavares
cargo do servidor: ageNte adMiNistrativo
vigência: 18.08.2021/13.02.2022.
ato: coNtrataÇÃo eM caráter eMergeNcial Para eNfreNtaMeN-
to do covid 19, coNforMe coNvocaÇÃo PÚblica editada doe Nº 
34.448 de 30.12.2020, de acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rôMUlo rodovalHo goMe

Protocolo: 693839

.

.

APostiLAMENto
.

tERMo DE APostiLAMENto Nº 001/2021
Nº do iNstrUMeNto: 3º terMo aditivo ao coNvêNio assisteNcial 
Nº 02/2018
Partes: secretaria de estado de saÚde PÚblica, cNPj nº. 
05.054.929/0001-17 e o HosPital e MaterNidade saNto aNtôNio, cNPj nº 
18.490.528/0001-51, cNes nº 2314436.
base legal do aPostilaMeNto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 8.666/93.
objeto do aPostilaMeNto: inclusão de fonte de recursos e ação para 
adequar a dotação orçamentária do convênio assistencial, para cobertura 
de suas despesas no exercício financeiro de 2021.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: fonte de recurso: 0149003165; ação: 260208.
ordeNador de desPesa: deNise da costa goMes silva (Portaria 
Nº 761, de 09 de agosto de 2021 – doe nº 34.664 de 10/08/2021).
belém, 18 de agosto de 2021.
deNise da costa goMes silva
secretária adjUNta de gestÃo adMiNistrativa, eM exercÍcio
Portaria Nº 710, de 05 de agosto de 2021
doe nº 34.661 de 06/08/2021

Protocolo: 693889

féRiAs
.

PoRtARiA N° 1.068 DE 18 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 2021/903690;
resolve:
iNterroMPer, por necessidade de serviço a contar de 24.08.2021, o perí-
odo de gozo das férias do servidor oziel silva avelar, identidade funcio-
nal nº 54195133/1, ocupante do cargo de ageNte adMiNistrativo, lota-
do no departamento de vigilância sanitária, 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. 18.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 693990
PoRtARiA N° 1.070 DE 18 DE AGosto DE 2021 
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doe nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNsideraNdo o que dispõe os 
arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsideraNdo 
o processo Nº2021/891286;
resolve:
aUtorizar o gozo de 28 (vinte e oito) dias de férias regulamentares, 
a servidora ediolea da silva Melo, matricula nº 5913106/1, lota-
da na diretoria administrativa e financeira, no período de 08.09.2021 a 
05.10.2021, referente ao período aquisitivo de 26 de maio de 2019 a 25 
de maio de 2020, interrompidas através da Portaria nº957/06.08.2020, 
publicada no doe nº 34.304/07.08.2020.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde /
secretaria de estado de saÚde PÚblica, em 18.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 694003
PoRtARiA N.º 1.071 DE 18 DE AGosto DE 2021
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/904120
r e s o l v e:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor Heraldi-
No fabiaNo do NasciMeNto araUjo, id. funcional nº 105490-1, ocu-
pante do cargo de odontólogo, lotada no centro de saúde Pedreira de 
23 de agosto de 2021 a 21 de setembro de 2021, referente ao período 
aquisitivo de 01.06.2020 a 31.05.2021.
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 18.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 694179
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PoRtARiA N.º 1.063 DE 18 DE AGosto DE 2021
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/904041
r e s o l v e:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora aNa Ma-
ria liMa do esPirito saNto, id. funcional nº 5115426-1, ocupante do 
cargo de Médico, lotado no centro de saúde Pedreira de 27 de setem-
bro de 2021 a 26 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo de 
15.02.2020 a 14.02.2021.
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 18.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

PoRtARiA N°1.065 DE 18 DE AGosto DE 2021.
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/508433
resolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora alaNa 
Marta aNdrade da costa Matricula nº 57206955-1, ocupante do cargo 
de agente de artes Prática lotada no Hospital regional de tucuruí de 13 de 
outubro de 2021 a 11 de Novembro de 2021, referente ao período aquisi-
tivo de 21.10.2014 a 20.10.2015.
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 18.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 693888
PoRtARiA N.º 1.066 DE 18 DE AGosto DE 2021
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsideraNdo o processo 2021/904430;
r e s o l v e:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor eroN 
josÉ de carvalHo, identidade funcional nº 5608481/3, ocupante do car-
go de MÉdico, lotado no Hospital regional-tucuruí, no período de 27 de 
agosto de 2021 a 25 de setembro de 2021, referente ao período aquisitivo 
de 26 de agosto de 2019 a 25 de agosto de 2020.
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 18.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde

Protocolo: 693913
PoRtARiA N.º 1.067 DE 18 DE AGosto DE 2021
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsideraNdo o processo 2021/904430;
r e s o l v e:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor eroN 
josÉ de carvalHo, identidade funcional nº 5608481/3, ocupante do car-
go de MÉdico, lotado no Hospital regional-tucuruí, no período de 26 de 
setembro de 2021 a 25 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo 
de 26 de agosto de 2020 a 25 de agosto de 2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde /
secretaria de estado de saÚde PÚblica, em 18.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde

Protocolo: 693921

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito
A PuBLicAção No DoE N° 34.672 DE 17/08/2021 REfERENtE 
A PoRtARiA Nº 726 DE 13/08/2021, qUe revogoU a cessÃo da 
servidora tereziNHa da coNceiÇÃo leÃo, MatrÍcUla 5082340/1.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saÚde PÚblica, eM 17.08.2021.
alberto beltraMe
secretário de estado de saÚde PÚblica

Protocolo: 694265
PoRtARiA Nº. 1.064 DE 18 DE AGosto DE 2021
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNsideraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsideraNdo o processo nº 
2021/904724;
r e s o l v e:
torNar seM efeito, as férias regulamentares do servidor UMberto ro-
seli dos saNtos brito, identidade funcional 118443/1, ocupante do 
cargo de Medico, lotado no centro de saúde - capanema, no período de 

01 de setembro de 2021 a 30 de setembro de 2021, referente ao período 
aquisitivo de 14 de agosto de 2019 a 13 de agosto de 2020, concedi-
das através da Portaria coletiva nº 975/05.08.2021, publicada no doe nº. 
34.661/06.08.2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde /
secretaria de estado de saÚde PÚblica, em 18.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 693871

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 130 DE 18/08/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: realizar certificaÇÃo de MicroscoPistas de base No 
diagNÓstico da Malária e oUtros HeMoParasitos.
Período da viagem: 01 a 02/09/2021.
quantidade: 01 (Uma) diária.
origem: belém-Pa.
destino (s): santa bárbara-Pa.
servidores: josé Maria trindade Marinho / Mat. 92304-1 / téc. de labo-
ratório
ordenador: alberto simões jorge junior

Protocolo: 693847

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
Modalidade: PregÃo eletrôNco
Número/ano: 08/2021
Processo n°/ano: 2021/32578
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Na PrestaÇÃo de 
serviÇos de MaNUteNÇÃo PreveNtiva, corretiva e calibraÇÃo 
coM cobertUra total de PeÇas e acessÓrios dos aParelHos of-
talMolÓgicos, Para ateNder o serviÇo de oftalMologia, No qUe 
taNge a Necessidade da Ures PresideNte vargas, de abraNgêN-
cia do 1º crs/sesPa, pelo período de 12 (doze) meses
entrega do edital: WWW.coMPrasgoverNaMeNtais.gov.br
observação: dÚvidas e esclareciMeNtos atraves do e-Mail: lici-
tacao1crs@oUtlooK.coM
responsável pelo certame: dUcival da silva brito
local de abertura: WWW.coMPrasNet.gov.br
data da abertura: 31/08/2021
Hora da abertura: 10 H (Horário de brasÍlia)
orçamento
Programa de trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 013200000
ordenador: Marco aNtoNio rodrigUes NorMaNdo
diretor 1º crs/sesPa

Protocolo: 694135

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 425 04 DE AGosto DE 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Realizar Testes Rápido para COVID -19, RT-PCR, HIV/Sifilis e 
Hepatite b e c e imunização, junto aos técnicos estadual.
origem: caPaNeMa/Pa – destino: Peixe-boi/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
cleiane ferreira lima 5955661-1 enfermeira

isadora Maria landim santos 5955662-1 enfermeira
jaime sales Maia júnior 1086623 guarda de endemias

Nádia cristina figueiredo ferreira santos 55588852-1 enfermeira

Período: 05 a 06/08/2021: quantidade 1,5(uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
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DiÁRiA
PoRtARiA Nº 426 04 DE AGosto DE 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar Testes Rá-
pido para COVID -19, RT-PCR, HIV/Sifilis e Hepatite B e C e Imunização, 
junto aos técnicos estadual.
origem: capanema/Pa – destino (s): Peixe-boi/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
orivaldo ramos da silva 5159164-1 Motorista

Período: 05 a 06/08/2021: quantidade 1,5(uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 693783
PoRtARiA Nº 409 23 DE JuLHo DE 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar preparação, acompanhamento, supervisão na coleta de 
água e cadastro das
amostras no gal com o objetivo de sanar inconsistências observadas.
origem: caPaNeMa/Pa – destino: tracUateUa/
saNta lUzia/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antonio ismael barros do carmo 57206704-1 ag. de controle de endemias

Período: 16 a 19 /08/2021: quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 410 23 DE JuLHo DE 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar preparação, 
acompanhamento, supervisão na coleta de água e cadastro das
amostras no gal com o objetivo de sanar inconsistências observadas.
origem: capanema/Pa – destino (s): tracUateUa/
saNta lUzia/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
antonio soares Meneses 0505329 Motorista

Período: 16 a 19 /08/2021: quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 693808

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

Portaria: 210 DE 18 DE AGosto DE 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor  cargo do servidor  Matrícula
alessaNdra de Nazare cardoso Pereira –tÉcNica eM eNferMageM 
– Mat. 5720566/6
Programa de trabalho fonte do recurso Natureza da despesa valor
908302  0103000000  339033 120,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de Ponta de Pedras.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.
Portaria: 213 de 18 de agosto de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor  cargo do servidor  Matrícula
oscar ferNaNdo leis figUeiredo - gUarda de eNdeMias – Mat. 1087012
Programa de trabalho fonte do recurso Natureza da despesa valor
908302 0149001435  339033 1.450,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para os municípios de afuá e chaves.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.

Protocolo: 693999
Portaria: 201 DE 17 DE AGosto DE 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
Marco aUrÉlio bastos favacHo – ageNte adMiNistrativo - Mat. 59135601
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  valor
908302  0103000000  339033  100,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Ponta de Pedras.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.
Portaria: 203 de 18 de agosto de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
fabÍola Paiva ribeiro – MÉdica veteriNária - Mat. 57197952/1/
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  valor
908302  0103000000 339033  350,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Ponta de Pedras.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.

Protocolo: 693979

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 202 de 17 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 9 diárias e meia  valor: r$ 2.255,11
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 01/09/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59135601 / Marco aUrelio bastos favacHo / 712.910.402-34
objetivo: dar aPoio adMiNistrativo e logÍstico a tÉcNica do 7º. 
crs - MarajÓ i, a MÉdica veteriNária, fabÍola Paiva ribeiro, Na 
realizaÇÃo da atividade de coNtrole e caPtUra de qUirÓPteros 
eM ProPriedades da zoNa rUral do MUNicÍPio e oNde Há regis-
tro de agressÃo Por Morcegos eM aNiMais. esta atividade será 
realizada eM Parceria coM o gt zooNoses e faz Parte do PlaNo 
estadUal de PreveNÇÃo da raiva HUMaNa e coNtrole da raiva 
aNiMal do 7° ceNtro regioNal de saÚde. (eM aNexo)
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 204 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 11 diárias e meia  valor: r$ 2.729,87
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 30/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57608102 / cláUdio de figUeiredo ferreira / 398.364.362-00
objetivo: aPoio adMiNistrativo e logÍstico a tÉcNica do 7º. crs 
- MarajÓ i, a MÉdica veteriNária, fabÍola Paiva ribeiro Na rea-
lizaÇÃo da atividade de coNtrole e caPtUra de qUirÓPteros eM 
ProPriedades da zoNa rUral do MUNicÍPio e oNde Há registro de 
agressÃo Por Morcegos eM aNiMais. esta atividade será reali-
zada eM Parceria coM o gt zooNoses e faz Parte do PlaNo esta-
dUal de PreveNÇÃo da raiva HUMaNa e coNtrole da raiva aNiMal 
do 7° ceNtro regioNal de saÚde.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 205 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 11 diárias e meia  valor: r$ 2.729,87
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 30/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
1013599 / eUstoN carvalHo da silva / 107.527.732-91
objetivo: dar aPoio adMiNistrativo e logÍstico a tÉcNica do 7º. 
crs - MarajÓ i, a MÉdica veteriNária, fabÍola Paiva ribeiro Na 
realizaÇÃo da atividade de coNtrole e caPtUra de qUirÓPteros 
eM ProPriedades da zoNa rUral do MUNicÍPio e oNde Há regis-
tro de agressÃo Por Morcegos eM aNiMais. esta atividade será 
realizada eM Parceria coM o gt zooNoses e faz Parte do PlaNo 
estadUal de PreveNÇÃo da raiva HUMaNa e coNtrole da raiva 
aNiMal do 7° ceNtro regioNal de saÚde. (eM aNexo)
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 206 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 11 diárias e meia  valor: r$ 2.729,87
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 30/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571979521 / fabiola Paiva ribeiro / 616.324.652-72
objetivo: realizar a atividade de coNtrole e caPtUra de qUi-
rÓPteros eM ProPriedades da zoNa rUral do MUNicÍPio e oNde 
Há registro de agressÃo Por Morcegos eM aNiMais. esta ativi-
dade será realizada eM Parceria coM o gt zooNoses e faz Parte 
do PlaNo estadUal de PreveNÇÃo da raiva HUMaNa e coNtrole da 
raiva aNiMal do 7° ceNtro regioNal de saÚde.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 207 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 11 diárias e meia  valor: r$ 2.729,87
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 30/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572061961 / iraNeide ferreira de jesUs / 712.425.972-04
objetivo: dar aPoio adMiNistrativo e logÍstico a tÉcNica do 7º. 
crs - MarajÓ i, a MÉdica veteriNária, fabÍola Paiva ribeiro Na 
realizaÇÃo da atividade de coNtrole e caPtUra de qUirÓPteros 
eM ProPriedades da zoNa rUral do MUNicÍPio e oNde Há regis-
tro de agressÃo Por Morcegos eM aNiMais. esta atividade será 
realizada eM Parceria coM o gt zooNoses e faz Parte do PlaNo 
estadUal de PreveNÇÃo da raiva HUMaNa e coNtrole da raiva 
aNiMal do 7° ceNtro regioNal de saÚde. (eM aNexo)
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 208 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 11 diárias e meia  valor: r$ 2.729,87
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 30/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59484361 / reNata broNze Mattos / 004.436.952-29
objetivo: ParticiPar coMo treiNaNda da atividade de coNtrole 
e caPtUra de qUirÓPteros eM ProPriedades da zoNa rUral do 
MUNicÍPio e oNde Há registro de agressÃo Por Morcegos eM 
aNiMais. esta atividade será realizada eM Parceria coM o gt 
zooNoses e faz Parte do PlaNo estadUal de PreveNÇÃo da raiva 
HUMaNa e coNtrole da raiva aNiMal do 7° ceNtro regioNal de 
saÚde (eM aNexo).
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
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PoRtARiA N° 209 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 11 diárias e meia  valor: r$ 2.729,87
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 30/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54184591 / taisa de NazarÉ vascoNcelos vilHeNa / 639.598.522-15
objetivo: ParticiPar coMo treiNaNda da atividade de coNtrole 
e caPtUra de qUirÓPteros eM ProPriedades da zoNa rUral do 
MUNicÍPio e oNde Há registro de agressÃo Por Morcegos eM 
aNiMais. esta atividade será realizada eM Parceria coM o gt 
zooNoses e faz Parte do PlaNo estadUal de PreveNÇÃo da raiva 
HUMaNa e coNtrole da raiva aNiMal do 7° ceNtro regioNal de 
saÚde (eM aNexo).
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior

Protocolo: 693981
PoRtARiA N° 211 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572056661 / alessaNdra NazarÉ cardoso Pereira / 584.895.682-00
objetivo: realizar a ideNtificaÇÃo das sUbNotificaÇÕes de ca-
sos de covid-19, ideNtificaÇÃo das sUbNotificaÇÕes de casos 
de Óbitos Por covid-19, MoNitoraMeNto das aÇÕes de coMbate 
freNte a PaNdeMia da covid-19 e avaliaÇÃo dos registros de do-
ses de vaciNas aPlicadas No coMbate ao agravo e MoNitoraMeN-
to dos sisteMas do sivePgriPe/e-sUs Notifica e MoNitoraMeNto 
sesPa. (MUNicÍPio de PoNta de Pedras)
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 212 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5955649/1 / fraNciaNe triNdade de corrêa serra / 688.098.082-15
objetivo: realizar a ideNtificaÇÃo das sUbNotificaÇÕes de ca-
sos de covid-19, ideNtificaÇÃo das sUbNotificaÇÕes de casos 
de Óbitos Por covid-19, MoNitoraMeNto das aÇÕes de coMbate 
freNte a PaNdeMia da covid-19 e avaliaÇÃo dos registros de do-
ses de vaciNas aPlicadas No coMbate ao agravo e MoNitoraMeN-
to dos sisteMas do sivePgriPe/e-sUs Notifica e MoNitoraMeNto 
sesPa. (MUNicÍPio de PoNta de Pedras)
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 214 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: afUá
PerÍodo: de 27/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
1087012 / oscar ferNaNdo leis figUeiredo / 166.613.542-91
objetivo: coordeNar UMa aÇÃo de forÇa-tarefa iNtegrada coM a 
coordeNaÇÃo estadUal da Malária Nos MUNicÍPios de froNteira, 
eNtre 7º e 8º crs (afUá, cHaves, aNajás e breves), bUsca ativa 
de casos, sUPervisÃo de Udts rUrais, MoNitoraMeNto, diagNÓs-
tico Precoce, trataMeNto iMediato e eNtrega e iNstalaÇÃo de 
Milds Nas áreas eNdêMicas qUe Mais NotificaraM casos de Ma-
lária falciParUM oU MaligNa, Nos aNos de 2020 e atÉ o PreseNte 
MoMeNto do aNo de 2021.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 215 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: afUá
PerÍodo: de 27/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
0505069 / beNedito cosMo ribeiro liMa / 206.755.262-72
objetivo: ParticiPar de UMa aÇÃo de forÇa-tarefa iNtegrada 
coM a coordeNaÇÃo estadUal da Malária Nos MUNicÍPios de 
froNteira, eNtre 7º e 8º crs (afUá, cHaves, aNajás e breves), 
bUsca ativa de casos, sUPervisÃo de Udts rUrais, MoNitora-
MeNto, diagNÓstico Precoce, trataMeNto iMediato e eNtrega e 
iNstalaÇÃo de Milds Nas áreas eNdêMicas qUe Mais NotificaraM 
casos de Malária falciParUM oU MaligNa, Nos aNos de 2020 e atÉ 
o PreseNte MoMeNto do aNo de 2021.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 216 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: afUá
PerÍodo: de 27/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
0501019 / jose Maria dos saNtos / 081.308.502-06
objetivo: ParticiPar da aÇÃo de forÇa-tarefa iNtegrada coM a 
coordeNaÇÃo estadUal da Malária Nos MUNicÍPios de froNteira, 
eNtre 7º e 8º crs (afUá, cHaves, aNajás e breves), bUsca ativa 
de casos, sUPervisÃo de Udts rUrais, MoNitoraMeNto, diagNÓs-
tico Precoce, trataMeNto iMediato e eNtrega e iNstalaÇÃo de 
Milds Nas áreas eNdêMicas qUe Mais NotificaraM casos de Ma-
lária falciParUM oU MaligNa, Nos aNos de 2020 e atÉ o PreseNte 
MoMeNto do aNo de 2021.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior

PoRtARiA N° 217 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: afUá
PerÍodo: de 27/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
0478476 / beNta Maria alvarez costa / 131.188.972-87
objetivo: ParticiPar da aÇÃo de forÇa-tarefa iNtegrada coM a 
coordeNaÇÃo estadUal da Malária Nos MUNicÍPios de froNteira, 
eNtre 7º e 8º crs (afUá, cHaves, aNajás e breves), bUsca ativa 
de casos, sUPervisÃo de Udts rUrais, MoNitoraMeNto, diagNÓs-
tico Precoce, trataMeNto iMediato e eNtrega e iNstalaÇÃo de 
Milds Nas áreas eNdêMicas qUe Mais NotificaraM casos de Ma-
lária falciParUM oU MaligNa, Nos aNos de 2020 e atÉ o PreseNte 
MoMeNto do aNo de 2021.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior
PoRtARiA N° 218 de 18 de Agosto de 2021
NÚMero de diárias: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: afUá
PerÍodo: de 27/08/2021 a 10/09/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf
000000 / MaNoel do carMo barbosa da crUz / 329.939.272-72
objetivo: sUPervisioNar coMo aPoiador MUNiciPal de aNajás do 
coNtrole da Malária UMa aÇÃo de forÇatarefa iNtegrada coM a 
coordeNaÇÃo estadUal da Malária Nos MUNicÍPios de froNteira, 
eNtre 7º e 8º crs (afUá, cHaves, aNajás e breves), bUsca ativa 
de casos, sUPervisÃo de Udts rUrais, MoNitoraMeNto, diagNÓs-
tico Precoce, trataMeNto iMediato e eNtrega e iNstalaÇÃo de 
Milds Nas áreas eNdêMicas qUe Mais NotificaraM casos de Ma-
lária falciParUM oU MaligNa, Nos aNos de 2020 e atÉ o PreseNte 
MoMeNto do aNo de 2021.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior

Protocolo: 694005

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA DE DEsiGNAR N°50/2021 de 18 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 RAIMUNDA PERPÉTUA FARIAS 
do NasciMeNto, Matricula 5901810/1, celebrado com a empresa elfa 
MedicaMeNtos s.a, que tem como objeto: a aquisição de medicamentos 
conforme as especificações e quantidades constantes no Anexo I-A, que 
integram o termo de referência e conforme processo judicial nº0002013- 
27.2015.814.0051 em favor de saNdra aveliNo de araÚjo
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
aline Nair liberal cunha.
diretora do 9°crs.

Protocolo: 694281

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE DiÁRiA.
PORTARIA Nº 168 28 de Junho de 2021. Publicado no Diário Oficial 
Nº 34.625 de 01 de Julho de 2021. Protocolo: 674253.
servidores:
joão Portela de azevedo
gabriel amancio da silva
onde se lê.
Período: 11/07/2021 a 18/07/2021 / N° de diárias: 7,5 (sete diárias e meia)
Leia-se.
Período: 02/08/2021 a 08/08/2021 / N° de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
aline Nair liberal cunha.
diretora do 9° ceNtro regioNal de saÚde

Protocolo: 693892

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 231 de 12 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: Prainha/ Pá – brasil
Período: 30/08/2021 a 01/09/2021 / N° de diária: 2 ½ (duas diárias e meia)
servidora:
lilian Mota de oliveira,
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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: 694129
PoRtARiA Nº 234 de 16 de Agosto 2021
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: conduzir a servidora que acompanhará a equipe da coordena-
ção estadual de oncologia (visita técnica para Monitoramento no Hospital 
regional do tapajós).
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: itaituba/ Pa – brasil
Período: 16/09/2021 à 17/09/2021 N° de diária: 1,5 (uma diária e meia)
servidor:
Pedro alves bezerra
cPf: 050.784.662-15
Matrícula: 1115621
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 694178
PoRtARiA DE DiÁRiA Nº233 de 16 de Agosto de 2021.
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: acompanhar a equipe da coordenação estadual de oncologia 
(visita técnica para Monitoramento no Hospital regional do tapajós)
origem: santarém/ Pa- brasil.
destino: itaituba/Pa – brasil.
Período: 16/09/2021 a 17/09/2021 / N° de diária: 1,5 (uma diária e meia)
servidora:
iglea thaiana silva fontinelles
Matricula n° 57207915/3
cPf: 803.962. 752-49
cargo: enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 694173
PoRtARiA Nº 235 de 17 de Agosto de 2021
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: realizar assessoramento e orientações sobre o sistema de plane-
jamento digisUs gestor, versão 2018-2021.
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: curuá/ Pa – brasil
Período: 30/08/2021 a 03/09/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia) irnando siqueira da trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: enfermeiro
eraldo guilherme dos santos sá.
cPf: 377. 399.992-53.
Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
jorge eymar de Matos silva,
cPf: 109.606.192-91
Matrícula: 94579/1
cargo: eng. sanitarista,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 694235

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE EMPENHo
NÚMero da Nota de eMPeNHo: 2021Ne00799
Processo Nº: 2021/616170
OBJETO: A aquisição de medicamentos conforme as especificações e quan-
tidades constantes no anexo i-a, que integram o termo de referência e 
conforme processo judicial nº0002013- 27.2015.814.0051 em favor de 
saNdra aveliNo de araÚjo.
coNtrataNte: 9º centro regional de saúde da secretaria de saúde Pú-
blica do estado do Pará - 9ºcrs/sesPa. cNPj N°: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: elfa MedicaMeNtos s.a, cNPj: 09.053.134/0002-26.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei Nº 8.666/93, art. 24, iNciso ii.
valor: r$ 2.640,60 (dois Mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos)
vigêNcia: 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 908288
eleMeNto de desPesa: 339091
foNte: 0103000000
foro: santarém
data da assiNatUra: 16 / 08 / 2021
eNdereÇo do coNtratado: rUa joao de soUza rocHa 106 lote d 
sitio atHaYde ProP jacare cabedelo/Pb ceP 58105-780
santarém (Pa), 18 de agosto de 2021.
aliNe Nair liberal cUNHa
diretora de ceNtro regioNal

Protocolo: 694293

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N.º 317 DE 17 DE AGosto DE 2021.
o diretor do 10º centro regional de saúde/ sesPa, no uso de suas atri-
buições, e
coNsideraNdo o que dispões o art. 199 da lei estadual nº 5.810/94, 
que determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
ampla defesa;
coNsideraNdo as recomendações consignadas no parecer da coNjUr de 
fls. 100/107, constante no processo 2011/194536, devidamente homolo-
gado através do despacho de fl. 83;
r e s o l v e:
i – instaurar Processo adMiNistrativo disciPliNar através da co-
MissÃo PerMaNeNte de Processo adMiNistrativo disciPliNar do 
10º crs/sesPa composta pelos servidores: gelMa Maria silva da sil-
va, matrícula nº 5892334/1, eMaNoel raY da gaMa farias, matrícula 
n° 5892441/1 e carla oliveira araUjo, matrícula nº 57224768/1, para 
sob a presidência do primeiro, apurar os indícios de irregularidades admi-
nistrativas praticadas pela senhora a. c. d. s., servidora desta secreta-
ria de estado de saÚde PÚblica – sesPa, em tese, pela prática das 
transgressões disciplinares previstas no art. 177, i e vi, art. 178, iv e 
art. 190, ii, da lei estadual n° 5.810/94, bem como os fatos conexos que 
emergirem no decorrer dos trabalhos, em tudo observando o direito cons-
titucional ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5°, inciso 
lv da constituição federal de 1988.
ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
altaMira, 17 de agosto de 2021.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/ sesPa

Protocolo: 694218

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 58 de 18 de AGosto de 2021
o (a) ordeNador ( a) de desPesa da secretária de estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 de 06 de setembro de 1994. que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado/Obtendo Capacitação Profissional.
com objetivo: realizaraM a avaliaÇÃo das Metas qUaNtitativas 
dos coNtratos assisteNciais celebrados eNtre a sesPa e as iNs-
titUiÇoes HosPital sÃo jose e cliNica MoNte siNai, aMbos do 
MUNiciPio de roNdoN do Pará e elaboraÇÃo do relatÓrio refe-
reNte ao Mês de jUNHo de 2021. a serviÇo do 11crs/sesPa
destino: Marabá/roNdoN do Pará
Período: 03 a 06/08/2021
N° de diárias: 3,5 (tres diaria e Meia)

NoMe cargo  MatricUla
roezer baNdeira lobo odoNtologo 1135

eleNY rodrigUes gUiMaraes aUxiliar de iNforMatica Na area 
de saUde 5113130/1

jose saraiva aMado Motorista 503577

ordenador: irlândia da silva galvão
Protocolo: 694241

PoRtARiA Nº 57 de 18 de AGosto de 2021
o (a) ordeNador ( a) de desPesa da secretária de estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 de 06 de setembro de 1994. que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado/Obtendo Capacitação Profissional.
com objetivo: acoMPaNHaMeNto da eqUiPe do tfd/ddass/sesPa eM 
coNtiNUidade a Meta de iMPleMeNtaÇÃo do tfd No estado coN-
forMe o caleNdario de atividade de sUPervisÃo Nos ceNtros 
regioNais de saUde. a serviÇo do 11º crs/sesPa.
destino: Marabá/beleM
Período: 22 a 26/08/2021
N° de diárias: 4,5 (qUatra diaria e Meia)

NoMe cargo  MatricUla
Marinete oliveira chaves ageNte adMiNistrativo 57191006/1

izaque cavalcante de araújo Motorista 505659

ordenador: irlândia da silva galvão
Protocolo: 694127
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 018 de 16 de Agosto de 2021.
Nome: janeleine Nóbrega Meira.
Matrícula/siape: 0113255-1.
cargo: farmacêutico-bioquímico.
lotação: Unidade Mista de Pau d’arco / 12º crs / sesPa.
triênio: 01.12.2005 a 30.11.2008.
Período: 01.09.2021 a 30.10.2021.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 693980
PoRtARiA Nº 019 de 16 de Agosto de 2021.
Nome: janeleine Nóbrega Meira.
Matrícula/siape: 0113255-1.
cargo: farmacêutico-bioquímico.
lotação: Unidade Mista de Pau d’arco / 12º crs / sesPa.
triênio: 01.12.2008 a 30.11.2011.
Período: 01.11.2021 a 30.12.2021.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 693983

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 416 de 18 de Agosto de 2021.
Nome: leonardo fagundes lima.
cargo: Médico.
Matrícula/siape: 5955651-1.
cPf: 744.422.602-49.
Período: 19.08.2021.
Nº de diárias: 1/2 (meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria.
objetivo: Participar da reunião da cir araguaia.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 694002

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 590/2021–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 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
resolve:
designar o servidor desta autarquia, PaUlo sergio gUzzo jÚNior, ma-
trícula nº 5875501/3 e claUdia dziMa Haber, matrícula nº 54187974/2, 
ambos lotados na divisão de farmácia do Hospital ophir loyola, para a fun-
ção de Fiscais do Contrato Administrativo nº 092/2021, firmado com a em-
presa Halex istar iNdUstria farMaceUtica s.a e contrato adminis-
trativo nº 093/2021, firmado com a empresa COMERCIAL ANTIBIÓTICOS 
do brasil ltda, que têm como objeto o fornecimento de MedicaMeNto 
aNtiMicrobiaNo, para atender o Hospital ophir loyola - Hol. Processo 
nº 2021/751766 (Pae).
diretor geral joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 694132
PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 589/2021–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 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
resolve:
designar o servidor desta autarquia, leoNardo cordeiro da crUz, 
matrícula nº 57229795/1 e brUNo cordeiro gabY, lotado na divisão 
de serviços gerais, matrícula nº 57229931/1, lotado na divisão de Ma-
nutenção do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 
Administrativo nº 104/2021, firmado com a empresa BELÉM RIO SEGU-
raNÇa eireli, que têm como objeto a contratação de serviço de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação ex-
clusiva de mão de obra, de vigilância patrimonial armada e desarmada, 
compreendendo o fornecimento de uniformes e a disponibilização de todas 
as ferramentas e equipamentos de proteção individuais e necessários a 
execução, pelo período de 12 meses, conforme condições, quantidades  e 
exigências estabelecidas no edital e seus anexos, para atender o Hospital 
ophir loyola - Hol. Processo nº 2021/817845 (Pae).
diretor geral joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 694141

PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 531/2021–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 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
resolve:
designar o servidor desta autarquia, geNize do socorro teixeira da 
silva, matrícula nº 57229255/2 e eliete Pereira Morais, matrícula 
nº 5612888/2, ambas lotadas no centro de suporte de enfermagem do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato administrativo 
nº 090/2021, firmado com a empresa CONKAST EQUIPAMENTOS LTDA e 
Contrato Administrativo nº 091/2021, firmado com a empresa MARCELLO 
HeNriqUe de soUza ribeiro, que têm como objeto aquisição de biom-
bo, Hamper e suporte de soro, para atender o Hospital ophir loyola - Hol. 
Processo nº 2021/16319 (Pae).
diretor geral joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693885

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 090/2021-HoL
objeto: aquisição de biombo, Hamper e suporte de soro.
valor global: r$ 46.669,05 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e 
nove reais e cinco centavos).
data assinatura: 12/08/2021
vigência: 12.08.2021 a 11/08/2022
Pregão eletrônico nº 049/2021- Processo nº 2021/16319
orçamento: 10.302.1507.8289.44.90.52 foNte: 0103/0301
contratado: coNKast eqUiPaMeNtos tecNolÓgicos ltda, estabeleci-
da na rua aluísio de azevedo, n° 475, vargem grande – Pinhais/Pr, fone: 
(41) 3039-9917 e-mail: igor@conkast.com.br, inscrita no cNPj sob o nº 
06.127.890/0001-83.
ordenador: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693850
coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 091/2021-HoL
objeto: aquisição de biombo, Hamper e suporte de soro.
valor global: r$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
data assinatura: 12/08/2021
vigência: 12.08.2021 a 11/08/2022
Pregão eletrônico nº 049/2021- Processo nº 2021/16319
orçamento: 10.302.1507.8289.44.90.52 foNte: 0103/0301
contratado: Marcello HeNriqUe de soUza ribeiro, estabelecida na 
Passagem lavam Pés, n° 100, bairro: telégrafo – belém/Pa, fone: (91) 
98266-6100 e-mail: mrxcompras93@gmail.com, inscrita no cNPj sob o nº 
40.339.609/0001-04
ordenador: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693853

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
Pregão Eletrônico N°099/2021 – HoL
srP Nº 038/2021
objeto: aqUisiÇÃo de orteses, PrÓteses e Materiais esPeciais - 
oPMe´s para ortopedia
data da abertura: 02/09/2021
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, 18 de agosto de 2021
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 694152

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 038/2021-HoL - PAE
data de Homologação: 13/08/2021
empresa contratada: iMPlaNtUs coMÉrcio e rePreseNtaÇÃo de Pro-
dUtos HosPitalares ltda
valor total: r$ 54.100,00 (cinqüenta e quatro mil e cem reais)
objeto: objeto é a aquisição de bomba para infusão intratecal de fárma-
cos programável por telemetria para a realização de cirurgia no paciente 
cleoMar costa de oliveira.fundamento legal: art. 24, inciso iv, da 
lei nº 8.666/93
Processo nº 2020/ 950849
orçamento: Proj/ativ: 10.302.1507.8880 eleMeNto de desPesa: 
339030 foNte: 0269
ordenador responsável: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 694105

.

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE RAtificAção DA DisPENsA DE LicitAção Nº 038/2021-HoL
o diretor geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve ratificar a disPeNsa de licitaÇÃo Nº 038/2021, em 
favor da empresa, iMPlaNtUs coMÉrcio e rePreseNtaÇÃo de ProdU-
tos HosPitalares ltda, para aquisição de bomba para infusão intratecal 



 diário oficial Nº 34.675  37 Quinta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2021

de fármacos programável por telemetria para a realização de cirurgia no 
paciente cleoMar costa de oliveira. o valor total de r$ 54.100,00 
(cinquenta e quatro mil e cem reais), com fundamento no art. 24, inciso 
iv, da lei nº 8.666/93. Processo nº 2021/950849.
belém, 18 de agosto de 2021.
joel MoNteiro de jesUs
diretor geral

Protocolo: 694106

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito
Tornar sem efeito a publicação no Diário Oficial do Estado nº 34.674 
de 18/08/2021, Protocolo: 693423 que trata do reconhecimento de 
despesa – dea – alessaNdra de NazarÉ correa de carvalHo.
ordenador: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693735

outRAs MAtéRiAs
.

REcoNHEciMENto DE DEsPEsA EM DEA
interessado: HosPital oPHir loYola (Pae)
Processo nº 2021/418630
valor: r$ 5.179,79
Justificativa: o valor de R$ 5.179,79 (cinco mil, cento e setenta e nove re-
ais e setenta e nove centavos), referente verbas rescisórias da ex-servido-
ra caroliNa alessaNdra PiNHeiro goNÇalves como reconhecimento 
de despesa de exercício anterior/dea, sendo descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 5.101,53 - Pessoal
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 78,26 - auxílio alimentação
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 693736
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01463
valor: r$ 3.803,64
data de emissão: 13/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: site MÉdica distribUidora de Materiais e MedicaMeN-
tos HosPitalar ltda
cNPj: 33.762.284/0001-02
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693740
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01493
valor: r$ 7.609,50
data de emissão: 16/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: gUilber farMacêUtica coMÉrcio ltda
cNPj: 01.399.246/0001-40
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693744
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01494
valor: r$ 79.056,50
data de emissão: 16/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: e. r. triNdade
cNPj: 04.252.742/0001-65
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693745
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01464
valor: r$ 289.453,20
data de emissão: 13/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: i f s NasciMeNto & cia ltda
cNPj: 63.872.493/0001-70
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693742
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01495
valor: r$ 15.750,00
data de emissão: 16/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: laNce Norte distribUidora de eqUiPaMeNtos eletro
-eletrôNicos ltda
cNPj: 11.235.712/0001-06
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693747

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01496
valor: r$ 10.044,00
data de emissão: 13/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: oNcoNorte ltda
cNPj: 14.497.468/0001-48
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693749
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01497
valor: r$ 36.084,00
data de emissão: 16/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: Nova MÉdica coMÉrcio e serviÇos de ProdUtos Hos-
Pitalares ltda
cNPj: 19.769.575/0001-00
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693751
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01500
valor: r$ 30.188,00
data de emissão: 16/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: creMer s. a.
cNPj: 82.641.325/0021-61
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693780
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01498
valor: r$ 18.490,00
data de emissão: 16/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: sollUtioN coMÉrcio e serviÇos eireli
cNPj: 21.315.739/0001-62
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693767
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE01499
valor: r$ 6.326,40
data de emissão: 16/08/2021
Processo nº 2020/638451
origem: Pregão eletrônico nº 014/2021
objeto: aquisição de Material técnico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: UNit – iNdÚstria, coMÉrcio, iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo 
liMitada
cNPj: 66.696.262/0001-77
ordeNador de desPesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 693774

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 693/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doe n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNsideraNdo os autos do processo nº 2021/809181;
coNsideraNdo o disposto no Parágrafo único do art. 91, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 .
r e s o l v e:
coNceder ao servidor ilcioNi goMes Pereira, id. funcio-
nal nº 5174732/1, Médico , lotado na gerência de faturamento, 10 (dez) 
dias de licença Paternidade, no período de 22/07/2021 a 31/07/2021, for-
malizada de acordo com a certidão nº 066431 01 55 2021 1 00160 010 
0117363 18.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 22/07/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 17 de agosto de 2021.
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP - em exercício

Protocolo: 693940
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PoRtARiA Nº 682/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doe n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNsideraNdo os autos do processo 2021/730903.
r e s o l v e:
coNceder licença gala ao servidor jairo da silva aNtUNez, id. fun-
cional nº 57192727/1, técnico de enfermagem, lotado no centro cirúrgico 
centenário, no período de 30/06/2021 a 07/07/2021, conforme certidão 
de casamento nº 065656 01 55 2021 2 00058 143 0017243 31.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 30/06/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 16 de agosto de 2021.
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP - em exercício

Protocolo: 693932
PoRtARiA Nº 683/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doe n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNsideraNdo o falecimento do pai do servidor Pedro aNtoNio PrU-
deNte triNdade, ocorrido em 24 de julho de 2021, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia do servidor Pedro aNtoNio PrUdeNte triNdade, id. funcional nº 
5905426/2, agente de artes Práticas, lotado no serviço de transporte in-
tra Hospitalar, no período de 24/07/2021 a 31/07/2021, conforme certidão 
de Óbito nº 065656 01 55 2021 4 00443 164 0174102 21.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 24/07/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 16 de agosto de 2021.
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP - em exercício

Protocolo: 693934

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

Extrato de termo de Distrato
servidor (a): MoNaYara goes aNdrade
id. fUNcioNal:5953131/1
ato: termo de distrato
término de vinculo: 09/08/2021
tipo de vinculo: contrato temporário
Motivo: a Pedido do servidor
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: tÉcNico de eNferMageM
Pae: 2021/886693
ordenador: Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos, em exercício
belém, 16 de agosto de 2021.

Protocolo: 693811

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 688/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doe n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/830857;
r e s o l v e:
coNceder, à servidora deUzaNira da coNceiÇÃo doa saNtos ri-
beiro, id.funcional nº 57174438/1, agente de artes Práticas, lotada na 
coordenação de almoxarifado, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para 
serem usufruídos no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, referente ao 
triênio 01/08/2012 a 31/07/2015.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 16 de agosto de 2021.
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP - em exercício

Protocolo: 693942

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 686/2021 – cAPE/GP/fscMP, DE 16 DE AGosto DE 2021.
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
decreto do dia 10/08/2021, publicado no doe n° 34.666, de 11/08/2021,
considerando os termos do Processo nº 2021/877323;
resolve:
1. torNar seM efeito os termos da Portaria Nº 403/2021-caPe/gP/
fscMP, publicada no doe nº 602, de 02/06/2021, que constituiu a a 
comissão Permanente de avaliação de documentos - cPad/fscMP;

2. coNstitUir, no âmbito desta fundação a comissão Permanente de 
avaliação de documentos - cPad/fscMP, com a competência de orientar e 
realizar o procedimento de inventário, elaborar a tabela de temporalidade, 
análise, avaliação, seleção da documentação produzida e acumulada na 
FSCMP, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda per-
manente e a eliminação dos destituídos de valor.

MeMbros titUlares

NoMe cargo/fUNÇÃo

Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos enfermeiro / diretor de Planejamento, orçamento 
e gestão

NorMa sUelY de carvalHo foNseca assUNcao Médico / diretor técnico assistencial

carlos gilberto vieira da silva jUNior diretor administrativo e financeiro

Maria alves beleM enfermeiro / diretor de apoio técnico operacional

leNa claUdia Maia aleNcar Médico / diretor de ensino e Pesquisa

Walcelir reNdeiro da silva economista / gerente de finanças

NilsoN Milas cHUcre de soUza assistente administrativo / gerente de arquivo Médico

iNgrid bezerra dos saNtos raNieri administrador / coordenador do arquivo adminis-
trativo

telMa Karla goNcalves carvalHo biblioteconomista

MicHel fabricio ribeiro PadiNHa administrador / gerente de gestão de Pessoas

KlebsoN tiNoco araUjo Procurador fundacional

elaiNe cristiNe costa Moreira administrador / gerente de faturamento

gilberto raMos rodrigUes analista de sistemas / gerente de tecnologia da 
informação

daYvisoN saNtos de oliveira assessor / chefe de gabinete

lUciaNe obaNdo Maia biblioteconomista

MeMbros sUPleNtes

MarisetH carvalHo de aNdrade estatístico / coordenador de estatístca

daNiel goNcalves MiraNda administrador / gerente do Núcleo de internação e 
regulação

jUliaNa NasciMeNto de carvalHo dos saNto assistente administrativo

Marcia Maria ribeiro basilio farmacêutico bioquímico / gerente da agência 
transfusional

silvia ferreira NUNes economista / gerente de Pesquisa

MigUel ferNaNdes goMes dos saNtos assistente administrativo

alice do esPirito saNto da silva agente de artes Práticas

diorMarleNe loPes valeNte agente de artes Práticas

Nalzeli alves Pereira biblioteconomista

vera lUcia alvares virgoliNo assistente de administração

vitor de liMa foNseca gerente / assessor jurídico

aNa claUdia MacHado MoNteiro assistente administrativo

Heriberto da silva Pedroso analista de sistemas

rose MarY de soUza ferreira soUza assistente de administração

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém, 16 de agosto de 2021.
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP, em exercício

Protocolo: 693813

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
PoRtARiA Nº 672/2021 – cAPE/GP/fscMPA, PuBLicADA No DoE 
Nº 34.669 DE 13/08/2021. referente às férias do (a) servidor (a) Ma-
ria aNgelica feitosa caMacHo, técnico de enfermagem, Matrícula 
Nº 55590219/2, lotado (a) na gerência de clínica Médica;
oNDE sE Lê: PerÍodo 18/09/2021 a 17/10/2021;
LEiA-sE: PerÍodo 16/09/2021 a 15/10/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém, 16 de agosto de 2021.
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP em exercício

Protocolo: 693814

.

.

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

HoMoLoGAção DE PREGão ELEtRôNico Nº 42/2021
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 
90640/2021, Pregão nº 042/2021 .
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iteM: 04:
empresa vencedora: UNit - iNdUstria, coMercio, iMPortaÇÃo e ex-
PortaÇÃo liM - cNPj: 66.969.262/0001-77
valor global r$ 56.650,00.
iteM: 05:
empresa vencedora: costa & siMÃo eireli- cNPj: 09.138.830/0001-54
valor global r$ 109.584,51.
itens fracassados- 01 e 02
item deserto: 03.
tiago de lima ribeiro
Presidente cPel/fscMP

Protocolo: 693779

DisPENsA DE LicitAção
.

DisPENsA: 123/2021
Pae Nº 2021/809688
data: 18/08/2021
valor total r$6.035,20
objeto: aquisição de MedicaMeNto - tHYMoglobUliNa
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer n.º 174/2021/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 18/08/2021
dotação orçamentária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879
fontes de recursos:0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008239 0269008067, 0149006653, 
7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits;
elemento de despesa: 339030;
coNtratada: elfa MedicaMeNtos ltda
cNPj/Mf: 09.053.134/0001-45
eNdereÇo: NUcr iNterseccao; rod df001 c/rod 475, galPao 02 
ModUlo 05 e 06; Nº 02; complemento: coNd sYs gaMa b.ParK; bairro: 
PoNte alta Norte (gaMa); ceP: 71730000; brasília-df
telefoNe: (83) 2106-2433/ (83) 2106-2559
ordenador: Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente, em exercício da fscMP

Protocolo: 694149
DisPENsA: 122/2021
Pae Nº 2021/499709
data: 17/08/2021
valor total: r$1.890,00
objeto: aquisição em caráter emergencial de tUbo de eNsaio, seM bor-
da, coM taMPa, 16 x 150MM
fundamento legal: com base no artigo 26, parágrafo único, incisos i a iii, c/c 
artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer n.º 265/2021/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 17/08/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superavits;
elemento de despesa: 339030
coNtratado: e. r. triNdade
cNPj/Mf: 04.252.742/0001-65
eNdereÇo: aveNida da rePUblica N.º 1525 - ceNtro - saNta isabel do Pará - Pa
telefoNe: (91) 88144784 / 3014-7418 / 3263-4563 / 3019-2606
ordenador: Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente, em exercício da fscMP

Protocolo: 693844

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa:123/2021
data: 18/08/2021
ordenador: Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente, em exercício da fscMP

Protocolo: 694151
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa:122/2021
data:17/08/2021
ordenador: Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente em exercício da fscMP

Protocolo: 693846

.

.

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto
Número: 1
data de assinatura: 18/08/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e Fon-
tes de recursos: 0149008950, 0149009280, 0149009308, 0349008569, 
0349008725, 0349008751, 0349008950 e 0661008406, consoante permi-
te o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 096/2021/fscMP- Pe srP nº 043/2020/fscMP - Pae nº 
2021/731844
contratada: creMer s.a.
ordenador: Walda cleoma lopes valente dos santos
Presidente da fscMP em exercício

Protocolo: 693936

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 685/2021-cAPE/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓr-
dia do Pará em exercício, no uso de suas atribuições le-
gais, que são conferidas pelo decreto do dia 10/08/2021, publica-
do no doe nº 34.666, de 11/08/2021,
r e s o l v e:
coNceder , férias regulamentares a servidora Maria eMilia freire 
goNcalves, cargo de Psicólogo, lotação assessoria de gestão de qua-
lidade e segurança - agqs, Matrícula Nº 54190160/2, no período de 
02/08/2021 a 31/08/2021, referente ao exercício de 2019, no período aqui-
sitivo de 01/08/2019 a 31/07/2020 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém - Pa, 16 de agosto de 2021
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP em exercício

Protocolo: 693829
PoRtARiA Nº 691/2021-cAPE/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓr-
dia do Pará em exercício, no uso de suas atribuições le-
gais, que são conferidas pelo decreto do dia 10/08/2021, publica-
do no doe nº 34.666, de 11/08/2021,
r e s o l v e:
coNceder, férias regulamentares a servidora Priscilla MoUra No-
gUeira, cargo de assistente administrativo, lotação assessoria de con-
trole interno - asci, Matrícula Nº 5957139/1, no período de 16/09/2021 
a 15/10/2021, referente ao exercício de 2020, no período aquisitivo 
de 21/08/2020 a 20/08/2021 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém - Pa, 16 de agosto de 2021
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP em exercício

Protocolo: 693821

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA Nº 689/2021/cAPE/GP/fscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doe nº 33.864 de 02/05/2019.
considerando os termos do processo nº 2021/117431 e Nota jurídica n° 
011/2021-Prof/fscMP
r e s o l v e:
iNterroMPer , a contar de 23/02/2021, o período de férias 
da servidora lUziaNe Medeiros fraNco braga, técnico de 
enfermagem, Matrícula Nº 5952048/1 , concedidas no período de 
01/02/2021 a 02/03/2021, através da Portaria Nº 002/2021- caPe/gP/
fscMPa, publicada no doe nº 34.456 de 11/01/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – Pa, 16 de agosto de 2021
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 693824

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 692/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
Pará em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doe n° 34.666, de 
11/08/2021,
considerando o processo nº 2021/878953
r e s o l v e:
torNar seM efeito o período de férias de brUNa da cUNHa 
gHaMMacHi cargo Médico, lotada na gerência de Pediatria, Matricula 
nº. 5911478/1, concedida de 16/09/2021 a 15/10/2021, conforme Por-
taria nº. 672/2021- caPe/gP/fscMP, publicada no doe Nº. 34.669 de 
13/08/2021.
registre - se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 16 de agosto de 2021.
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP em exercício

Protocolo: 693819
PoRtARiA Nº 684/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
Pará em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doe n° 34.666, de 
11/08/2021,
considerando o processo nº 2021/857323
r e s o l v e:
torNar seM efeito o período de férias de Maria graciNea Pereira 
e silva cargo de técnico de radiologia, lotada na gerência de diagnos-
tico por imagem, Matricula nº. 57192699/1, concedida de 02/08/2021 a 
21/08/2021, conforme Portaria nº. 549/2021- caPe/gP/fscMP, publicada 
no doe Nº. 34.630 de 07/07/2021.
registre - se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 16 de agosto de 2021.
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP em exercício

Protocolo: 693832
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outRAs MAtéRiAs
.

AcoRDo DE cooPERAção técNicA N° 003/2021/fscMP
PartÍcePes: fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará – fs-
cMP e a fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP
data da assiNatUra: 16/08/2021
Pae Nº 2021/718720
do objeto: o presente acordo objetiva estabelecer e desenvolver rela-
ções de cooperação técnica entre ambas as instituições através da co-
laboração Acadêmica, Científica e Cultural. A cooperação entre ambas as 
instituições poderá ser desenvolvida segundo alguma das seguintesmo-
dalidades: 1. intercâmbio de eventos para cursos, seminários, colóquios, 
simpósios e congressos.
da vigêNcia: o prazo de vigência do presente acordo será de 05 (cinco) 
anos, podendo ser prorrogado mediante o consentimento mútuo das par-
tes, contados a partir da data de sua assinatura.
resPoNsáveis Pelas assiNatUras:
bruno Mendes carmona/fundação santa casa de Misericordia do estado 
do Pará - fscMP
guilherme relvas d’oliveira/fundação cultural do estado do Pará - fcP

Protocolo: 693986
AutoRizAção DE suPREssão DE vEGEtAL - Asv
Asv Nº 16/2021/sEMMA/PA
ideNtificaÇÃo do eMPreeNdiMeNto
Nome/razão social: fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará
endereço: rUa oliveira belo Nº 395 bairro UMarizal
cNPj/cPf: 04.929.345/0001-85
caracterÍsticas do Projeto liceNciado
Processo nº 1272/2021/seMMa/Pa
data do Protocolo: 10/03/2021
atividades: sUPressÃo de vegetal
vegetais suprimidos: area iNterNa: 01 MaNgUeira (MaNgira iNdica)
localização da supressão: rUa oliveira belo Nº 395 bairro: UMari-
zal
observação: esta autorização de supressão de vegetal-asv autoriza a 
atividade supracitada, no âmbito do município de belém, nos termos do 
Parecer técnico nº 266/2021 datado de 18/05/2021.
belém, 27 de julho de 2021.8.17
ricelly luciana luz Maia do rosário  sérgio brazão e silva
diretora do departamento de controle ambiental secretário Municipal de 
Meio ambiente
decreto nº 98.690/2021 de 15/01/2021  decreto nº 98.208/2021 de 
04/01/2021

Protocolo: 693777
PoRtARiA Nº 687/2021 – cAPE/GP/fscMP, DE 16 DE AGosto DE 2021.
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
decreto do dia 10/08/2021, publicado no doe n° 34.666, de 11/08/2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doe nº 33.138, de 01/06/2016;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/677977;
resolve:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) leNNoN brUNo 
costa lUz feio, id. funcional nº 5895863/7, ocupante do cargo de assis-
tente administrativo, lotado (a) na coordenação de conatbilidade - ccoN 
desta fundação, a contar de 01/07/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 16 de agosto de 2021.
Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente da fscMP, em exercício

Protocolo: 693807

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

Portaria nº. 635/2021/GEAPE/GAPRE/HEMoPA, 02 de agosto de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HeMoPa, usando de suas atribuições legais,
resolve:
i -  coNceder, licença Prêmio regulamentar aos servidores deste centro 
de Hemoterapia e Hematologia do estado do Pará – HeMoPa, abaixo rela-
cionados, no mês de setembro/2021.

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de gozo gerência

 
54195552/1 amil jorge silva correa 2009/2012 01/09/2021 a 30/09/2021 geiNe
3367436/3 azival sousa duarte 2012/2015 01/09/2021 a 30/10/2021 cHr-saN
2019370/1 edna Maria Natividade Pombo 2014/2017 01/09/2021 a 30/09/2021 gediH
2020033/1 iolanda alves da silva 1997/2000 30/08/2021 a 28/09/2021 gediH
2019299/1 joão de souza Maia 2004/2007 01/09/2021 a 30/09/2021 cHr-cas

2019027/1 jorge luis rego 2005/2008 02/08/2021 a 31/08/2021 aUdiN
5867410/2 Merian araujo cruz 2007/2010 01/09/2021 a 30/09/2021 gediH
57203608/1 roberta bentes de Melo Paz 2008/2011 01/09/2021 a 30/09/2021 geHec
57198583/2 tania regina d’ oliveira costa almeida 2010/2013 01/09/2021 a 30/09/2021 geriM
54188091/1 vera suely Moraes ferreira 2013/2016 01/09/2021 a 30/09/2021 geses
2019353/1 zuleide silva Maia 2006/2009 01/09/2021 a 30/09/2021 cHr-cas

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HeMoPa, em 02 de agosto de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 694012

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 670/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMoPA, 16 de agosto de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77816.
resolve,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) shirley de farias fontinele, 
matricula n° 55588826/3, cargo de fisioterapeuta, lotada (o) na (o), ge-
rência de Hematologia clínica, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 18 de julho a 01 de agosto de 
2021, laudo Nº 77816.
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 aNdrÉ castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 694007

ERRAtA
.

ERRAtA À PuBLicAção Do 3º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 
097/2018 (DoE Nº 34.666 DE 11 DE AGosto DE 2021
oNDE sE Lê:
cláUsUla PriMeira: o presente termo aditivo tem por objeto o adita-
mento do contrato 097/2018 (PrestaÇÃo de serviÇo de MaNUteNÇÃo 
PreveNtiva e calibraÇÃo do registrador Modelo Mv 1000 –YoKo-
gaWa iNstaladas Na fUNdaÇÃo HeMoPa), nos termos da lei federal 
8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 
12 (doze) meses, ou seja, de 25/08/2021 a 24/08/2022.
LEiA-sE:
cláUsUla PriMeira: o presente termo aditivo tem por objeto o adita-
mento do contrato 097/2018 (PrestaÇÃo de serviÇo de MaNUteNÇÃo 
PreveNtiva e calibraÇÃo do registrador Modelo Mv 1000 –YoKo-
gaWa iNstaladas Na fUNdaÇÃo HeMoPa), nos termos da lei federal 
8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 
12 (doze) meses, ou seja, de 25/08/2021 a 25/08/2022.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 16 de agosto de 2021.
PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 693899

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

3º tERMo ADitivo Ao coNtRAto 153/2018 (REf. PRoc. 2021/803924).
DAs PARtEs:
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ceNtro de HeMatologia e HeMoteraPia 
do Pará – HeMoPa
coNtratado: j M da silva Pereira eireli, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPj sob o nº 11.625.663.0001-18 com sede na cida-
de Nova vi, sN 21 casa 1271, letra c, ceP: 67143-810- coqueiro- ananin-
deua/Pa, neste ato representada por seu representante legal jean Marcos 
da silva Pereira, portador da cédula de identidade nº.2714126, cPf/Mf 
sob o nº. 608.180.932-34, residente e domiciliado na ps. 1° de setembro, 
n°240, sacramenta, belém/Pa, doravante denominada coNtratada.
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato nº 153/2018 (PrestaÇÃo de serviÇo de coNtrole de Pragas 
e vetores), nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 23/10/2021 
até 23/10/2022.
valor: o valor global do presente aditivo é r$ 16.215,00 (dezesseis mil 
duzentos e quinze reais).
foNte do recUrso: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
Programa de trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000 e 0269001022
do foro: belém – Pará
data de assiNatUra do terMo: 18 de agosto de 2021.
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra-PresideNte da fUNdaÇÃo HeMoPa- contratante
jean Marcos da silva Pereira - j M da silva Pereira eireli - contratada
ordeNador de desPesa – Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 693859
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Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

Aviso DE REsuLtADo DE JuLGAMENto DE HABiLitAção
toMADA DE PREço Nº 01/2021 – HEMoPA
PRocEsso ADMiNistRAtivo ELEtRoNico Nº 2021/206723
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para a execUÇÃo 
da reforMa da área de PacieNtes da sede da fUNdaÇÃo ceNtro 
de HeMoteraPia e HeMatologia do estado do Pará.
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação 
- cPl, designada pela Portaria Nº 221/2021-ajUr/gaPre/HeMoPa 
de 30/03/2021, coMUNica aos interessados o resultado da análise de 
HabilitaÇÃo das empresas credenciadas no certame, conforme abaixo:
eMPresas Habilitadas eM razÃo de ter ateNdido Às exigêNcias 
de HabilitaÇÃo Previstas No edital e aNexos:
• STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 07.342.268/0001-50;
• NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI. CNPJ: 
02.934.270/0001-03,
• ORBIS ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 29.860.572/0001-22;
• POSITANO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 
21.803.528/0001-79;
• PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EP CNPJ: 
05.467.549/0001-04;
• TAVARES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO – ENGYPAV EIRELI. CNPJ: 
37.653.574/0001-79;
• ENGEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 63.856.207/0001-82;
• ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 
17.739.353/0001-00;
• PROVIDÊNCIA – ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.984.582/0001-49;
• DRECON CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 18.665.556/0001-62; Apresentou 
cNd municipal emitida no dia 30/09/20219 válida por 180 dias, porém 
comprovou sua condição microempresa nos termos do item 8 do edital e 
terá prazo de cinco dias úteis prorrogáveis por igual período caso seja de-
clarado vencedora do certame para apresentar certidão válida, nos termos 
da lei 123/2006 alterada pela lei 147/2014.
EMPREsAs iNABiLitADAs:
• INNOVARE CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 30.701.985/0001-43, inabilitada 
por não apresentar os índices de endividamento no balanço, solicitado no 
item 7.6.1 alínea “a.3” do edital; não atendeu a documentação exigida 
no item 7.6.2.2 do edital, em virtude de não apresentar comprovação do 
seguro em nome do favorecido; não apresentou atestado de capacidade 
técnica para comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, 
conforme solicitado no item 3 do termo de referência (tr) devido a certi-
dão de Acervo Técnico do profissional BRUNO VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA 
não atendeu a solicitação do edital, por não possuir características com-
patíveis com o objeto da presente licitação, conforme iteM 5.4 do termo 
de referência.
• CORY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.940.616/0001-29; ina-
bilitada por não atender ao item 5.3 do termo de referência, pois não apre-
sentou atestado de capacidade técnica referente ao serviço de divisórias e 
não comprova vínculo da profissional MARIA JOSÉ LIMA CUNHA, portanto 
não atende toda a documentação exigida para qualificação técnica do Ter-
mo de referência, conforme solicitado no iteM 5.
• LEST SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 83.760.785/0001-28; 
inabilitada por não apresentar declaração de cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da lei complementar nº 123, de 2006, solicita-
do no item 7.7.1.7 do edital.
• STUDIO BELÉM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 
09.235.877/0001-6; inabilitada, por apresentar declaração de não reali-
zação de visita técnica sem assinatura e por constar endereço e localidade 
do Hemocentro de castanhal Pará, em desacordo com o objeto do certame 
na localidade de belém; solicitação no iteM 5.1 do termo de referência; 
apresentou a certidão de registro e quitação Pessoa física do responsável 
técnico na condição “iNválida”, conforme consulta ao conselho de arqui-
tetura e Urbanismo, solicitado no item 5.2 do termo de referencia.
• OLIVA LTDA. CNPJ: 03.679.844/0001-07; inabilitada por não atender a 
documentação exigida no item 7.6.2.2 do edital, em virtude de não apre-
sentar comprovação do seguro em nome do favorecido; Não apresentou 
em seu balanço patrimonial os índices de liquidez, corrente e endivida-
mento, solicitado no item 7.6.1 alínea a’b’c’ do edital; não apresentou do-
cumento de identificação do sócio ADYSON DA SILVA BRITO solicitado no 
item 7.3.1.6 do edital.
• ENGETOR LTDA-EPP, CNPJ: 84.410.505/0001-14, inabilitada por não 
apresentar atestado de realização de visita técnica ou declaração de não 
realização, não atendendo ao solicitado, conforme iteM 5.1 do termo de 
referência.
os autos do Processo administrativo 2021/206723 estão à disposição dos 
interessados na sede da fundação HeMoPa em dias úteis no horário de 
08h00min as 14h00min horas na sala da cPl.
de acordo com o art. 109 da lei de licitações nº 8.666/93, sUbiteM 12.1 
do edital, está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição 
de recurso, ou seja, de 20.08.2021 até 26.08.2021, devendo ser protoco-
lado no setor de Protocolo da fundação HeMoPa no horário de 08h00min 
as 14h00min horas na cidade de belém-Pa.
Caso não haja interposição de recurso, fica a sessão agendada para aber-
tura para abertura dos envelopes de Proposta de Preços, datada para o dia 
31 de agosto 2021 às 10h00min horas (horário local), na travessa Padre 
eutíquio, nº 2109. bairro batista campos. ceP: 66033-000.
belém-Pa, 19 de agosto de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HeMoPa

Protocolo: 693957

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 678 de 17 de Agosto  de  2020
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 863543/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de realizar reUNiÃo e avaliaÇÃo iN loco de aliMeNtaÇÃo 
do sisteMa No HeMoNUcleo de caPaNeMa/Pa no período de 25 a  
26/08/2021.
ligia do carMo soUza garcia, cPf: 063937132-91, ass. qual./Nq, 
Mat.: 70002191, 1,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  17 de  agosto  de  2020.
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 693963
PoRtARiA Nº 655 de 10 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 832896/2021.
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 ParagoMiNas/Pa no 
período de 13 a 15/08/2021.
glaUce siMeY Medeiros da silva, cPf: 569555372-53, enferm./cHr-
cas, Mat.: 59429202, 2,5 diarias, tHalYta MaYssa Paiva das Neves, 
cPf: 849779302-15, enferm./cHr-cas, Mat.: 571958673, 2,5 diarias, , 
lUciaNa castaNHeira sales, cPf: 297807302-06, enfermeira/cHr-
cas, Mat.: 57198781, 2,5 diarias, KellY laMeira de araUjo, cPf: 
000194322-75, téc. enferm./cHr-cas, Mat.: 572059262, 2,5 diarias, Ma-
ria MadaleNa de MoUra silva, cPf: 122108202-78, aux. Hemat./
cHr-cas, Mat.: 20200251, 2,5 diarias, oNeide da crUz barbosa, cPf: 
430602502-00, téc. Patol./cHr-cas, Mat.: 572263451, 2,5 diarias, fa-
bricia WaNessa MartiNs goMes, cPf: 655908302-06, téc. enferm./
cHr-cas, Mat.: 571746682, 2,5 diarias, regiNa aMelia braga cardo-
so, cPf: 709352112-68, téc. enferm./cHr-cas, Mat.: 58836442, 2,5 dia-
rias, elisaNgela silva araUjo, cPf: 617332292-72, téc. enferm./cHr-
cas, Mat.: 522270051, 2,5 diarias, Maria das graÇas lUNas caires, 
cPf: 280874962-72, aux. admin./cHr-cas, Mat.: 70005291, 2,5 diarias, 
Maria gorete garcia dos saNtos, cPf: 152476512-00, Medica/cHe-
cas, Mat.: 5132096, 2,5 diarias, aNaides do socorro da silva tava-
res, cPf: 572018972-68, assistente social/cHr-cas, Mat.: 54196189, 
2,5 diarias, rodolfo jiNKiNgs lUNas caires, cPf: 015952992-11, aux. 
admin./cHr-cas, Mat.: 59554811, 2,5 diarias, jose de ariMateia ro-
drigUes dos reis, cPf: 454802902-49, aux. admin./cHr-cas, Mat.: 
59554761, 2,5 diarias, jose PalHeta da silva, cPf: 218140822-04, téc. 
enferm./cHr-cas, Mat.: 55595962, 2,5 diarias, PaUlo coUto saNtos 
jUNior, cPf: 299382012-53, op. comp./cHr-saN, Mat.: 58187851, 0,5 
diaria e edgar flavio qUeiroz leMos, cPf: 299400442-91, Motorista/
cHr-cas, Mat.: 555883901, 2,5 diarias .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  10 de  agosto  de  2021.
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 693956
PoRtARiA Nº 680 de 18 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  852637/2021.
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 aNaNiNdeUa/
Pa no dia 28/08/2021.
rosaNa silva PiNto, cPf: 844053332-20, ag. admin./getrd, 
Mat.:5951269, 0,5 diaria, sergio Marcio de aNdrade sardiNHa, cPf: 
423706392-53, ag. admin./getrd, Mat.: 57294380, 0,5 diaria, cYNa-
ra foNseca salvador, cPf: 587434992-87, enfermaira/getrd, Mat.: 
57233223, 0,5 diaria, cristiaNe castelo braNco NUNes de soUza, 
cPf: 414948492-91, enferm./getrd, Mat.: 58503123, 0,5 diaria e sil-
via cavalcaNte do NasciMeNto, cPf: 480585302-63, Médica/getrd, 
Mat.: 5912872, 0,5 diaria.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará, 18 de  agosto de 2021.
PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 693984
PoRtARiA Nº 681 de 18 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 887247/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar da caMPaNHa exterNa de caPtaÇÃo de caNdia-
tos a doadores de saNgUe No MUNiciPio de aNaNideUa/Pa no dia 
28/08/2021.
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lUiz feliPe oliveira do carMo, cPf: 011219132-02, assit. social/ge-
cad, Mat.: 5919035, 0,5 diaria e Pedro PaUlo soUza, cPf: 705464282-
15, aux. admin./gecad, Mat.: 5922717, 0,5 diaria,.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  21 de  junho de  2021  .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 693975

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 634/2021-GEAPE/GAPRE/HEMoPA, de 02 de agosto de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HeMoPa, usando de suas atribuições legais,
resolve:
i -  coNceder, férias regulamentares aos servidores deste centro de He-
moterapia e Hematologia do
estado do Pará – HeMoPa, abaixo relacionados, no mês de setembro/2021.

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de gozo gerência

 
5594391-1 ana Nair batista do Nascimento 2017/2018 01/09/2021 a 30/09/2021 cafiN
54191668-1 alexssandro vieira da silva 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 HeNtU
5456010-2 aline serrão de souza 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 gediH
5361567-2 ana cleide coutinho da silva 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 geMer
57226327-1 ana lucia terroso de lima 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 gecod
54192736-2 antônio alves cordeiro Neto 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 getrd
8401200-2 bruna rafaela corrêa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 geaMe
54182038-3 carlos victor cunha ramos 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 geHes
54182038-2 carlos victor cunha ramos 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 geHes
54195323-1 cristina socorro Mendes dos santos 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 geses
57209130-1 dagma do socorro dominice coelho 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 HeNre
57176622-2 danilo Henrique sousa Martins 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 getiN
5430810-2 edson serrão Neves 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 gecod
5804310-1 flavio Wanzeler Nascimento de jesus 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 getiN
7000081-1 gabriel de jesus Marinho 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 getdt
5860660-3 isana valadares souza 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021 gereN
54188369-1 izael cunha de lima 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021 getrd
57204708-1 jairo augusto américo de castro 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 gebiM
5132312-4 janete de fatima N. de araújo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 gecad
2019027-1 jorge luís rêgo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 aUdiN
5594618-3 jorge luiz dias viegas 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021 getra
5897619-1 Katarine antônia dos santos barile 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 gebiM
54191854-2 luiz guilherme Marinho de oliveira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 geiNe
5883792-1 Maria antônia santos silva 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 cHr-Mab
54182291-5 Maria celeste rocha da silva lobo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 Nq
2019728-1 Maria das graças ferreira dos santos 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 gediH
54188486-1 Maria de Nazaré cardoso batista 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 gediH
5184495-1 Maria de Nazaré figueiró tobias 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 gecoN
57174669-1 Maria do socorro carvalho de brito 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 cHr-saN
57174140-1 Maria do socorro celso dos santos 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 geHec
54194106-2 Maria do socorro oliveira da silva 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 HeNca
7001959-1 Maria do socorro silva e queiroz 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 geHec
57173526-2 Mariana costa da cunha 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 gediH
57203607-1 Marinete da silva ferreira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 NePes
57203541-1 Maristela gonçalves de carvalho 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021 geMer
7000537-1 Mauricio tapajós vasconcelos 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 cHr-saN
54195497-1 Nadiarina gomes rodrigues 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 cHr-cas
5775710-1 Naldyr de jesus santiago de souza jr. 2018/2019 16/09/2021 a 30/09/2021 geaPe
54190862-1 Nara Karyne delduck feitosa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 cHr-saN
54188484-1 Nilson silva de lima junior 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 Nq
5829585-4 Norma suely da cunha freire 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 gereN
5920582-2 rafaela da fonseca leão 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 cafiN
5322545-3 regina carla silva Martinho 2019/2020 16/08/2021 a 14/09/2021 sass
5884160-2 regina celia botelho da silva Marinho 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 geles
5180678-2 roberval luiz feio farias 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 geiNe
7000715-1 rosana flaviana l. rodrigues Mendes 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 gediH
54190854-1 selvina Maria Moreira teixeira leite 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021 geaPe
5854504-4 shirley junqueira sales 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 gereN
54191745-1 silvio santos vieira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 getra
54195723-1 simone Maria Mendonça de vilhena 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 HeNab
5220599-2 sirley santos do rosário bastos 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 gediH

54188346-1 soraya gouvêa Melo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 geHeM

5803063-3 tatiane silva Pereira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 cHr-saN
5485614-3 vera lucia cunha ramos 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021 getrd
57226339-1 veronica ferreira lacerda 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 gediH

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HeMoPa, em 02
de agosto de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa.

Protocolo: 694008

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 447, DE 12 DE AGosto DE 2021
a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doe-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
desigNar o servidor edney Mendes Pereira, matrícula 55589787, para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNtrato Nº 318/2021 – iNexigibilidade de licitaÇÃo Nº 26/2021
coNtratado: Macedo HosPitalar coMÉrcio, rePreseNtaÇÃo, iM-
PortaÇÃo e exPortaÇÃo de eqUiPaMeNtos HosPitalares ltda.
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa, 
para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento de peças de reposição em equipamentos médicos hospitala-
res da marca baumer, pertencentes a esta fundação Hospital de clinicas 
gaspar vianna.
Processo: 2021/392673
vigêNcia: início em 12/08/2021 e término em 11/08/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivete gadelHa vaz
diretora PresideNte
fPeHcgv

Protocolo: 694036
PoRtARiA Nº 459 DE 13 DE AGosto DE 2021
a Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicado no doe. nº 34.259 de 
22.06.2020,
- considerando a Portaria N° 305 de 18 de agosto de 2020, publicada no 
Diário Oficial do Estado n° 34.337 de 08 de setembro de 2020,
resolve:
i – sUbstitUir os supervisores abaixo, no Programa de residência Médica 
da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna:

NoMe cargo
Kleber roberto da silva goNÇalves de oliveira PsiqUiatra

deNise rezeNde travessa cardiologia Pediátrica

ii – desigNar os servidores abaixo como supervisores no Programa de 
residência Médica da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gas-
par vianna:

NoMe cargo
dirceU cavalcaNte rigoNe – retroagindo a partir de 04.01.2021 PsiqUiatra

fraNcisca carMosiNa de castro lobato MÉdica

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ivete gadelHa vaz
Presidente da fPeHcgv

Protocolo: 693911

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 463, DE 16 DE AGosto DE 2021
a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gas-
par vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
19 de junho de 2020, publicado no doe nº 34.259 de 22 de junho de 2020.
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r e s o l v e:
coNceder a(o) servidor(a) abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
4.000,00 (quatro mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante 
o mês de agosto/2021, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna - fHcgv.
coNceder o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (qUiN-
ze) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
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prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de conta especial.
NoMe: tatiaNa vera PiNHeiro reis
cargo: PsicÓlogo
MatrÍcUla: 5829887/4
cPf: 397076872-15
333903096 – Material de coNsUMo….............................. r$ 4.000,00
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ivete gadelHa vaz
diretora Presidente da fHcgv

Protocolo: 693923
PoRtARiA Nº 464, DE 17 DE AGosto DE 2021
a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
de 19 de junho de 2020, publicado no doe nº 34.259 de 22 de junho de 2020.
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r e s o l v e:
coNceder a servidora abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
3.000,00 (três Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante 
o mês de agosto/2021, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna - fHcgv.
coNceder o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (qUiN-
ze) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de conta especial.
NoMe: aNdrezza cristiNa goMes de soUza
cargo: eNferMeiro
MatrÍcUla: 54184207/2
rg: 2601612
cPf: 575.758.002-04
333903096 – Material de coNsUMo…...............................r$ 3.000,00
dê-se ciêNcia, registre-se e PUbliqUe.
ivete gadelHa vaz
diretora Presidente da fPeHcgv

Protocolo: 693924

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços Nº 174/2021/fHcGv
ata de registro de Preços Nº 174/2021, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 64/2021/fHcgv, Processo nº 2021/140982, 
homologado pela Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clí-
nicas gaspar vianna, em 29/07/2021.
objeto: aquisição eventual de Marcapassos temporários por período de 
12 (doze) meses na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna (fHcgv).
vigêNcia: 10/08/2021 a 09/08/2022.
eMPresa: bioMedical ProdUtos cieNtÍficos MÉdicos e HosPita-
lares s.a., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPj/Mf sob nº  
19.848.316/0001-66, inscrição estadual nº 062.441.707.0023, com sede 
na rua dr. alvaro camargos, 1236 – são joão batista, belo Horizonte/Mg, 
ceP: 31.515-232.

iteM esPecificaÇÕes Necessidade 
P/ 12 Meses

Marca/
fabricaNte

valor UNitá-
rio r$

valor
total r$

01

Kit para eletrodo cardíaco temporá-
rio, contendo “fio de marcapasso”, 

medindo aproximadamente 110cm de 
comprimento, calibre de 5 french, bi-
polar, para marcapasso transvenoso, 
com protetor tipo “camisinha”, e de-
vendo apresentar medida indicativa a 
cada 10cm de comprimento; agulha 
de punção venosa venosa profunda; 

fio guia; dilatador + introdutor.

90 disPoMedica/
disPoMedica gMbH r$ 710,00 r$ 63.900,00

02

Kit para eletrodo cardíaco temporá-
rio, contendo “fio de marcapasso”, 

medindo aproximadamente 110cm de 
comprimento, calibre de 6 french, bi-
polar, para marcapasso transvenoso, 
com protetor tipo “camisinha”, e de-
vendo apresentar medida indicativa a 
cada 10cm de comprimento; agulha 
de punção venosa venosa profunda; 

fio guia; dilatador + introdutor.

120 disPoMedica/
disPoMedica gMbH r$ 710,00 r$ 85.200,00

valor total: r$ 149.100,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 149.100,00 (cento e quarenta e 
nove mil e cem reais).
dra ivete gadelHa vaz
ordeNadora resPoNsável.

Protocolo: 694239
ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços Nº 175/2021/fHcGv
ata de registro de Preços Nº 175/2021, 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: creMer s.a., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPj/
Mf sob nº  82.641.325/0021-61, inscrição estadual nº 0627723470303, 
com sede na avenida das quaresmeiras nº 200 –Pouso alegre/Mg, ceP: 
37550000.

iteM esPecificaÇÕes Necessidade 
P/ 12 Meses

Marca/
fabricaNte

valor UNitá-
rio r$

valor
total r$

01

Algodão hidrófilo com 30cm de 
largura, branco puro, acondicionado 

em rolo com camada contínua, 
devendo esse rolo receber invólucro 
para proteção total do material, com 

peso de 500g

9.000 delicato/creMer s.a r$ 10,79 r$ 97.110,00

02 algodão ortopédico, não estéril, no 
tamanho: 10cm x 180cm 350 creMer/creMer s.a r$ 0,74 r$ 259,00

03 algodão ortopédico, não estéril, no 
tamanho: 15cm x 180cm 840 creMer/creMer s.a r$ 1,09 r$ 915,60

04 algodão ortopédico, não estéril, no 
tamanho: 20cm x 180cm 700 creMer/creMer s.a r$ 1,47 r$ 1.029,00

valor total: r$ 99.313,60

* o valor global estimado desta ata é r$ 99.313,60 (Noventa e nove mil, 
trezentos e treze reais e sessenta centavos).
dra ivete gadelHa vaz
ordeNadora resPoNsável.

Protocolo: 694298
ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços Nº 163/2021/fHcGv
ata de registro de Preços Nº 163/2021, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcgv, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clí-
nicas gaspar vianna, em 29/07/2021.
objeto: aquisição eventual de Medicamentos de Uso geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna (fHcgv).
vigêNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
eMPresa: oNco Prod distribUidora de ProdUtos HosPitalares e 
oNcolÓgicos ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPj/
Mf sob nº 04.307.650/0025-02, inscrição estadual nº 807.010.676-114, 
com sede no trecho strc, trecho 03, conjunto c, lote n° 06, box 04, 
bairro zona industrial (guará), ceP: 71.225-533, brasília/df.

iteM esPecificaÇÕes Necessidade 
P/ 12 Meses

Marca/
fabricaNte

valor UNitá-
rio r$

valor
total r$

17

insulina Humana NPH 100 Ui/ml, 
suspensão injetável, 10 ml, via sub-
cutânea e intramuscular, uso adulto 

e pediátrico

600 NovoliN N/Novo 
NordisK a/s r$ 20,00 r$ 12.000,00

18

insulina Humana regular 100 Ui/
ml, suspensão injetável, 10 ml, via 

subcutânea e intravenosa, uso adulto 
e pediátrico

700 NovoliN r/Novo 
NordisK a/s r$ 20,00 r$ 14.000,00

valor total: r$ 26.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
dra ivete gadelHa vaz
ordeNadora resPoNsável.

Protocolo: 694277
ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços Nº 162/2021/fHcGv
ata de registro de Preços Nº 162/2021, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 55/2021/fHcgv, Processo nº 2021/219001, 
homologado pela Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clí-
nicas gaspar vianna, em 29/07/2021.
objeto: aquisição eventual de Medicamentos de Uso geral – Multidoses 
especiais para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna (fHcgv).
vigêNcia: 09/08/2021 a 08/08/2022.
eMPresa: oNco Prod distribUidora de ProdUtos HosPitalares e 
oNcolÓgicos ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPj/
Mf sob nº 04.307.650/0015-30, inscrição estadual nº 492.993.910.112, 
com sede na Praça agrícola la Paz tristante, n° 144, parte 2, osasco/sP, 
ceP: 06276-035.

iteM esPecificaÇÕes Necessidade 
P/ 12 Meses

Marca/
fabricaNte

valor UNi-
tário r$

valor
total r$

03
budesonida 0,25mg/ml, sus-
pensão, 2 ml, via inalatória, 

uso adulto e pediátrico
2700 PUlMicort/astrazeNeca ab r$ 6,69 r$ 18.063,00

valor total: r$ 18.063,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 18.063,00 (dezoito mil, sessenta 
e três reais).
dra ivete gadelHa vaz
ordeNadora resPoNsável.

Protocolo: 694267
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 370 DE 18 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 de loUrdes vieira de soUsa - Mat. 5793874-2, tÉc. de eN-
ferMageM
Nº 1.5 diária (coMPleta)
PerÍodo: de 07 À 08/08/2021
ordeNador: Marcela rodrigUes dos saNtos
PoRtARiA Nº 371 DE 18 DE AGosto DE 2021
objetivo: coNdUzir e acoMPaNHar PacieNte do Hr de coNceiÇÃo 
do aragUaia ao HosPital PÚblico do aragUaia eM redeNÇÃo - Pa.
fUNdaMeNto legal: decreto Nº 2819 de 06 de seteMbro de 1994.
origeM: coNceiÇÃo do aragUaia/Pa - brasil
destiNo(s): redeNÇÃo/Pa
servidor (es):
arqUiMedes teixeira de oliveira – Mat. 57206672-1, Motorista
Maria deNi da silva NasciMeNto  – Mat. 57206629, tÉc. de eNferMageM
Nº 0.5 diária (coMPleta)
PerÍodo: de 13/08/2021
ordeNador: Marcela rodrigUes dos saNtos

Protocolo: 694288

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE tRANsPoRtEs

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto Do 3° tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção DE PRAzo
N° Processo: 2018/59188 coNtrato N°: 55/2018
jUstificativa: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
do contrato a.jur n° 55/2021, por mais 12 (doze) meses, devidamente 
acolhida e autorizada pela autoridade superior, com fundamento no art. 
57, ii, da lei n° 8.666/93.
iNic. vigêNcia: 11/08/2021 tÉrM. vigêNcia: 10/08/2022
valor do coNtrato: r$: 5.536.111,27 (cinco milhões, quinhentos e 
trinta e seis mil, cento e onze reais, vinte e sete centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; fonte do re-
curso: 0124000000; origem do tesouro: tesoUro.
data da assiNatUra: 10/08/2021.
coNtratada: coNstrUa eNgeNHaria ltda. cNPj: 01.621.872/0001-18.
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 693993
ExtRAto Do 1º tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção DE PRAzo
Processo Nº.  2020/248498 aNexo: 2021/475724
Nº do coNtrato: 04/2020
jUstificativa: É decorrente da solicitação feita pela contratada, motiva-
do pelo interesse na continuação da prestação de serviços, devidamente 
acolhida e autorizada pela autoridade superior e setor técnico, com fun-
damento no art. 57, ii da lei nº 8.666/93.
iNic. de vig.: 19/08/2021.  tÉrM.vig.: 19/08/2022
Prazo: 12 (doze) meses.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
trabalho: 26.122.1297.8338; Natureza da despesa: 339037; fonte do re-
curso: 010100000, Pi: 4120008338c.
dados da coNtratada:
NoMe: Norte tUrisMo ltda-ePP
cNPj: 05.570.254/0001-69
data da assiNatUra: 10/08/2021.
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes do Pará.

Protocolo: 693985

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

REsuLtADo PARciAL DE LicitAção
Modalidade: concorrência
Número: n.º 001/2021.
objeto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
estradal do 1° Núcleo regional, na região de integração do guamá.

a secretaria de estado de transportes – setraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 001/2021 – setraN.
1ª Classificada: CONSTRUAMEC – CONSTRUO AGRICULTURA MECANIZADA S/A.
valor: r$ 12.455.984,58 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco 
mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da setraN, na av. almirante barroso, nº 3639, 1º 
andar – souza – belém/Pa.
belém, 18 de agosto de 2021.
victor rocHa de soUza - Presidente da c.P.l - setraN

Protocolo: 694280
REsuLtADo PARciAL DE LicitAção
Modalidade: concorrência
Número: n.º 013/2021.
objeto: construção e Pavimentação da Pa-462, trecho entroncamento 
rodovia br-308 / vila araí, com extensão de 45,00 km, na região de inte-
gração do guamá, sob a jurisdição do 2° Núcleo regional.
a secretaria de estado de transportes – setraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 013/2021 – setraN.
1ª Classificada: D FÁTIMA CONSTRUTORA LTDA.
valor: r$ 45.315.987,75 (quarenta e cinco milhões, trezentos e quinze 
mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da setraN, na av. almirante barroso, nº 3639, 1º 
andar – souza – belém/Pa.
belém, 18 de agosto de 2021.
victor rocHa de soUza - Presidente da c.P.l - setraN

Protocolo: 694273
coMuNicAção DE REcuRso
Modalidade: tomada de Preços.
Número: n.º 004/2021.
objeto: construção de 03 (três) pontes em concreto armado, sobre os 
igarapés: são raimundo (20,00m x 8,60m), tapuia (10,00m x 8,60m) e 
terra Preta (6,00m x 8,60m), localizados na Pa-257, trecho: Pa-257 KM 28,4 
/ KM 47,10, no município de jurutí, sob a jurisdição do 3º Núcleo regional.
comunicamos aos interessados que a empresa eNgePort eNgeNHaria 
ltda, interpôs recurso administrativo contra a decisão desta comissão no 
julgamento dos documentos de Habilitação, 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, 18 de agosto de 2021.
victor rocHa de soUza - Presidente da cPl/setraN

Protocolo: 693901

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº. 108/2021-GP, DE 11 DE AGosto DE 2021.
o diretor PresideNte da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
art. 19 do estatuto social da cPH;coNsideraNdo os princípios adminis-
trativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNsideraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNsideraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r e s o l v e:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do estado do Pará-cPH e a empresa – j.M. da silva 
Pereira eireli
coNtrato: 024/2021-cPH
objeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
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especializada na prestação de serviços de controle e manejo de pragas e 
vetores e de animais sinantrópicos nocivos que representem riscos à saúde 
pública a ser realizado na sede da cPH e no terminal Hidroviário de belém.
fiscal titUlar: andré filipe silva ferreira, Matrícula: 5945620;
fiscal sUbstitUto: Kléber de jesus Peres souza, Matrícula: 5948966.
gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH
11 de agosto de 2021.
abraÃo beNassUlY Neto
diretor Presidente

Protocolo: 694137

coNtRAto
.

coNtRAto 024/2021-cPH
valor do contrato: r$ 13.100,00
objeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de controle e manejo de pragas e 
vetores e de animais sinantrópicos nocivos que representem riscos à saúde 
pública a ser realizado na sede da cPH e no terminal Hidroviário de belém.
data de assinatura: 17/08/2021.
vigência: 17/08/2021 a 16/08/2022.
funcional Programática: 26.122.1297.8338 e 26.784.1486.8496
fonte/Natureza: 0101 e 0261/ 339039
cNPj: 11.625.663/0001-18 - j.M. da silva Pereira eireli.
endereço: travessa sN 21 conjunto cidade Nova vi, nº 1271, letra c, bair-
ro coqueiro, ceP: 67.143-810, município de ananindeua, estado do Pará 
- e-mail biopraga.dedetizadora@bol.com.br e telefones para contato: (91) 
3031-1454 e (91) 98834-5959.
ordenador: abraÃo beNassUlY Neto.

Protocolo: 694136

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE DEsENvoLviMENto 
AGRoPEcuÁRio E DA PEscA

.

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

Ato: 006
tÉrMiNo vÍNcUlo: 16.08.2021
tiPo: tÉrMiNo vÍNcUlo de servidor
Motivo: distrato de coNtrato, a Pedido
ÓrgÃo: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca
servidor: teMPorário/ tHaYla KalYNe brocHa MiraNda (tÉcNica 
eM gestÃo de agroPecUária-MÉdico veteriNário)
ordeNador resPoNsável: lUcas vieira torres

Protocolo: 693791

.

.

coNtRAto
.

contrato nº 96/2021-sEDAP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
eMeNda: 21eMeN00181 – deP. HiltoN agUiar
objeto: aqUisiÇÃo de veÍcUlos aUtoMotores, iMPleMeNtos agrÍ-
colas, MáqUiNas e eqUiPaMeNtos de aPoio a agricUltUra e 
agroiNdÚstria, item 03, na quantidade de 02 (dois) tratores agrÍ-
colas PlataforMado (com plaina) ou superior.
valor global: r$ 279.780,00 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e 
oitenta reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 17/08/2021
vigência: 19/08/2021 a 18/08/2022
contratado: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria de MáqUiNas ltda.
endereço: rua eduardo borsari, n° 1595, distrito industrial domingos gio-
mi – indaiatuba/sP - ceP – 13.347-320.
ordenador: lUcas vieira torres

Protocolo: 693882
contrato nº 115/2021-sEDAP
Pregão eletrônico srP nº 04/2021-sedaP
eMeNda: 21def404997 – deP. olival MarqUes
objeto: aqUisiÇÃo de iNsUMos e eqUiPaMeNtos agroPecUários: 
seMeNtes e MUdas, adUbo orgâNico e MiNeral, defeNsivos agrÍ-
colas, Material Para aMbieNte Protegido Material Para irriga-
ÇÃo, ferraMeNtas agrÍcolas e Material reProdUtivo, item 374, na 
quantidade de 98.039 MaNiva seMeNte (ProPágUlos) de MaNdioca 
da cUltivar brs Poti, e item 375, na quantidade de 98.039 MaNiva 
seMeNte (ProPágUlos) de MaNdioca da cUltivar brs Mari.
valor global: r$ 499.998,90 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecen-
tos e noventa e oito reais e noventa centavos)

dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 339030; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 17/08/2021
vigência: 19/08/2021 a 18/08/2022
contratado: beNedito dUtra lUz de soUza - Me.
endereço: rodovia Pa-242, Km 25, s/n, ramal do braço grande – tracua-
teua/Pa - ceP – 68.647-060.
ordenador: lUcas vieira torres

Protocolo: 693883
contrato nº 114/2021-sEDAP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
eMeNda: 21deMP00232 – deP. fabio freitas
objeto: aqUisiÇÃo de veÍcUlos aUtoMotores, iMPleMeNtos agrÍ-
colas, MáqUiNas e eqUiPaMeNtos de aPoio a agricUltUra e 
agroiNdÚstria, item 03, na quantidade de 01 (um) trator agrÍcola 
PlataforMado 75 cv, com plaina ou superior.
valor global: r$ 139.890,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e no-
venta reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 17/08/2021
vigência: 19/08/2021 a 18/08/2022
contratado: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria de MáqUiNas ltda.
endereço: rua eduardo borsari, n° 1595, distrito industrial domingos gio-
mi – indaiatuba/sP - ceP – 13.347-320.
ordenador: lUcas vieira torres

Protocolo: 693878
contrato nº 99/2021-sEDAP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
eMeNda: 20deMP00054 e 21deMP00181 - deP. HiltoN agUiar
objeto: aqUisiÇÃo de veÍcUlos aUtoMotores, iMPleMeNtos agrÍ-
colas, MáqUiNas e eqUiPaMeNtos de aPoio a agricUltUra e 
agroiNdÚstria, item 03, na quantidade de 01 (um) trator agrÍcola 
PlataforMado 75 cv, com plaina ou superior.
valor global: r$ 139.890,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e no-
venta reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 17/08/2021
vigência: 19/08/2021 a 18/08/2022
contratado: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria de MáqUiNas ltda.
endereço: rua eduardo borsari, n° 1595, distrito industrial domingos gio-
mi – indaiatuba/sP - ceP – 13.347-320.
ordenador: lUcas vieira torres

Protocolo: 693879

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico PARA REGistRo DE PREços sEDAP/sRP N° 
009/2021
após a adjudicação da Pregoeira no Pregão eletrônico srP n.º 009/2021-se-
daP/Pa, tipo MeNor PreÇo Por iteM, referente ao processo licitatório 
Pae n.º 2021/35667 - sedaP/Pa, esta autoridade Homologadora decide Ho-
Mologar o resultado do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
objeto:  registro de PreÇos Para aqUisiÇÃo de barracas e ves-
tUários Para eqUiPar e PadroNizar feiras livres No âMbito do 
estado do Pará.
eMPresa: aiala eveNtos eireli
cNPj: 10.862.668/0001-00

iteM cÓdigo descriÇÃo do objeto UNid qtd vlr UNit vlr total

01 216375-6

barraca para Hortigranjeiro (2,0 x 1,0)- 
estrutura com sistema de montagem em 

encaixes de metalon galvanizado (esPessUra 
0,95mm).cobertura de (3,0 x 2,50m) em lona 
vinilica com tecido de poliester revestida de 

Pvc em ambas as faces co sistema de prender 
com velcros nas laterais e logomarca do 

governo do estado, a estrutura da cobertura 
deverá manter a lona lisa e estendida, com 

inclinação mínima de 10%, permitindo o 
escoamento adequado da água. deverá ser 

confeccionada uma saia com altura de 60 cm 
em lona lisa azul royal em Pvc impermeável e 
anti- chamas, além de expositor de mercadoria 
e bandeja de armazenamento em divisórias de 
tela de aço galvanizado malha nº 12 em malha 
35x35 mm, pintura eletrostática na cor prata, 

conforme projeto (anexo b) do  edital

UNid 500   925,00 462.500,00
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02 216382-9

barraca para Hortigranjeiro (1,5 x 1,0) - estru-
tura com sistema de montagem em encaixes 

de metalon galvanizado (esPessUra 0,95mm.
cobertura de (3,0 x 2,50m) em lona vinilica 
com tecido de poliester revestida de Pvc em 
ambas as faces  com sistema de prender com 
velcros nas laterais e logomarca do governo 
do estado, a estrutura da cobertura deverá 

manter a lona lisa e estendida, com inclinação 
mínima de 10%, permitindo o escoamento 

adequado da água. com a função de  garantir 
um ambiente para guarda equipamentos e 

utensílios, sob a bancada da barraca deverá ser 
confeccionada uma saia com altura de 60 cm 
em lona lisa azul royal em Pvc impermeável e 
anti chamas, além de expositor de mercadoria 
e bandeja de armazenamento em divisórias de 
tela de aço galvanizado malha nº 12 em malha 
35x35 mm,, pintura eletrostática na cor prata 

conforme projeto (anexo c) do edital

UNid 1.000 775,00 775.000,00

  1.237.500,00

eMPresa: betbi iNdÚstria de coNfecÇÕes e briNdes - eireli
cNPj: 01.237.548/0001-12

iteM cÓdigo descriÇÃo do objeto UNid qtd vlr UNit vlr total

03 162532-2

avental de Pvc branco
·  avental de segurança confec-
cionado em Pvc com forro de 

poliéster ou em trevira, com tiras 
soldadas eletronicamente sendo 

uma no pescoço e duas na cintura. 
bolso tipo canguru na frente, com 
logomarca do governo do estado 

do Pará
·  altura: 1,20 m
largura: 0,70 m

UNid 3.000 10,98 32.940,00

04 174809-2

boné com frente branca, aba, redi-
nha, pino e fecho em cor branca

·  aba: espumada ou brim
·  frente: espumada ou brim 

Personalizada com logomarca do 
governo do estado

·  telinha: Nylon (Personalizável: 
estampa)

·  fecho: Plástico (Personalizável: 
cor e tipo de fecho)

·  Pino: Poliéster (Personalizá-
vel: cor)

·  altura: 12,5 cm
aba: 7,5 cm

UNid 3.000 7,50 22.500,00

  55.440,00

valor global da ata 1.292.940,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
belém/Pa, 17 de agosto de 2021.
lucas vieira torres
secretário adjunto de estado de des. agrop. e da Pesca -
Homologador/ sedaP

Protocolo: 693849

.

.

tERMo DE ADJuDicAção
.

tERMo DE ADJuDicAção
PREGão ELEtRôNico PARA REGistRo DE PREços sEDAP/sRP N° 
009/2021
a Pregoeira da secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, no uso de suas atribuições conforme Portaria Nº 321, publicada 
no doe de 2 de setembro de 2020, e ainda considerando a análise do 
resultado do Pregão eletrônico srP n.º 009/2021-sedaP/Pa, tipo MeNor 
PreÇo Por iteM, referente ao processo licitatório Pae n.º 2021/35667 – 
sedaP/Pa decide adjUdicar o resultado do aludido certame, conforme 
discriminado abaixo:

objeto:  registro de PreÇos Para aqUisiÇÃo de barracas e ves-
tUários Para eqUiPar e PadroNizar feiras livres No âMbito do 
estado do Pará.
eMPresa: aiala eveNtos eireli
cNPj: 10.862.668/0001-00

iteM cÓdigo descriÇÃo do objeto UNid qtd vlr UNit vlr total

01 216375-6

barraca para Hortigranjeiro (2,0 x 1,0)- estru-
tura com sistema de montagem em encaixes 

de metalon galvanizado (esPessUra 0,95mm).
cobertura de (3,0 x 2,50m) em lona vinilica 
com tecido de poliester revestida de Pvc em 
ambas as faces co sistema de prender com 

velcros nas laterais e logomarca do governo do 
estado, a estrutura da cobertura deverá manter 
a lona lisa e estendida, com inclinação mínima 

de 10%, permitindo o escoamento adequado da 
água. deverá ser confeccionada uma saia com 
altura de 60 cm em lona lisa azul royal em Pvc 
impermeável e anti- chamas, além de expositor 
de mercadoria e bandeja de armazenamento em 
divisórias de tela de aço galvanizado malha nº 
12 em malha 35x35 mm, pintura eletrostática 
na cor prata, conforme projeto (anexo b) do  

edital

UNid 500   925,00 462.500,00

02 216382-9

barraca para Hortigranjeiro (1,5 x 1,0) - estru-
tura com sistema de montagem em encaixes 

de metalon galvanizado (esPessUra 0,95mm.
cobertura de (3,0 x 2,50m) em lona vinilica 
com tecido de poliester revestida de Pvc em 
ambas as faces  com sistema de prender com 

velcros nas laterais e logomarca do governo do 
estado, a estrutura da cobertura deverá manter 
a lona lisa e estendida, com inclinação mínima 

de 10%, permitindo o escoamento adequado da 
água. com a função de  garantir um ambiente 
para guarda equipamentos e utensílios, sob a 
bancada da barraca deverá ser confeccionada 
uma saia com altura de 60 cm em lona lisa 

azul royal em Pvc impermeável e anti chamas, 
além de expositor de mercadoria e bandeja de 
armazenamento em divisórias de tela de aço 

galvanizado malha nº 12 em malha 35x35 mm,, 
pintura eletrostática na cor prata conforme 

projeto (anexo c) do edital

UNid 1.000 775,00 775.000,00

  1.237.500,00

eMPresa: betbi iNdÚstria de coNfecÇÕes e briNdes - eireli
cNPj: 01.237.548/0001-12

iteM cÓdigo descriÇÃo do objeto UNid qtd vlr UNit vlr total

03 162532-2

avental de Pvc branco
·  avental de segurança confeccio-

nado em Pvc com forro de poliéster 
ou em trevira, com tiras soldadas 

eletronicamente sendo uma no pes-
coço e duas na cintura. bolso tipo 
canguru na frente, com logomarca 

do governo do estado do Pará
·  altura: 1,20 m
largura: 0,70 m

UNid 3.000 10,98 32.940,00

04 174809-2

boné com frente branca, aba, redi-
nha, pino e fecho em cor branca

·  aba: espumada ou brim
·  frente: espumada ou brim 

Personalizada com logomarca do 
governo do estado

·  telinha: Nylon (Personalizável: 
estampa)

·  fecho: Plástico (Personalizável: 
cor e tipo de fecho)

·  Pino: Poliéster (Personalizá-
vel: cor)

·  altura: 12,5 cm
aba: 7,5 cm

UNid 3.000 7,50 22.500,00

  55.440,00
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valor global da ata 1.292.940,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
belém/Pa, 13 de julho de 2021.
sHirleY cristiNa da costa reis
Pregoeira/sedaP

Protocolo: 693842

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 436/2021
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: giovanni corrêa queiroz
cargo: secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino
MatricUla: 5931463
origeM:belem/Pa
destiNo: Marabá e redenção/Pa
objetivo: realizar visitas as regionais nos municípios de Marabá e re-
denção em cumprimento de agenda pública.
PerÍodo: 19 a 20/08/2021
Nº de diárias: 1 ½ (uma e meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

Protocolo: 693982
PoRtARiA Nº 443/2021
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): ivanize dos santos carvalho
cargo/fUNÇÃo: engenheira agrônoma
MatricUla: 14818
origeM: belém/Pa
destiNo: benevides/Pa
objetivo: visita para implantação de quintais produtivos no assentamen-
to chico Mendes PerÍodo: 19/08/2021
Nº de diárias: ½ (meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP
PoRtARiA Nº 444/2021
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): deusimar Miranda rodrigues
cargo/fUNÇÃo: engenheira agrônoma
MatricUla: 12610/1
origeM: belém/Pa
destiNo: benevides/Pa
objetivo: visita para implantação de quintais produtivos no assentamen-
to chico Mendes PerÍodo: 19/08/2021
Nº de diárias: ½ (meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP
PoRtARiA Nº 448/2021
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: benevides/Pa
objetivo: visita para implantação de quintais produtivos no assentamen-
to chico Mendes PerÍodo: 19/08/2021
Nº de diárias: ½ (meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP
PoRtARiA Nº 445/2021
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: antonio fernandes de lima
cargo: Motorista
MatricUla: 14338
origeM:belem/Pa
destiNo: benevides/Pa

objetivo: conduzir servidoras que irão realizar visita para implantação de 
quintais produtivos no assentamento chico Mendes
PerÍodo: 19/08/2021
Nº de diárias: ½ (meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP
PoRtARiA Nº 447/2021
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: antonio fernandes de lima
cargo: Motorista
MatricUla: 14338
origeM:belem/Pa
destiNo: Moju/Pa
objetivo: conduzir servidoras que irão organizar as etapas do processo 
produtivo das unidades demonstrativas e quintais produtivos
PerÍodo: 20/08/2021
Nº de diárias: ½ (meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

Protocolo: 693958

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA DE DiÁRiA
Nº 425/2021- beNeficiário: victor alax Menezes bastos
Nº 426/2021- beNeficiário: Kamal jorge bastos abou el Hosn
Nº 427/2021- beNeficiário: cristóvão figueiredo de Moraes
Nº 428/2021- beNeficiário: emerson de souza vieira

Protocolo: 693967

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

tERMo DE REscisão DE cEssão DE uso
cessão de uso n° 053/2021 – sedaP
Partes: secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 

e o município belÉM.

Justificativa: Para atender interesse público.

data da assinatura: 16/08/2021.

ordenador responsável: giovaNNi correa qUeiroz

Protocolo: 693854
tERMo DE cEssão DE uso Nº 128/2021
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-

rio e da Pesca – sedaP

cessioNária: MUNicÍPio de altaMira

objeto de cessÃo: 01 (UM) trator agrÍcola PlataforMado, de ro-

das, 3cil, 75cv, 4x4, diesel, 8 velocidades.

data de assiNatUra: 17/08/2021

vigêNcia: 17/08/2021 a 31/12/2025.

ordeNador resPoNsável: lUcas vieira torres

Protocolo: 693869
tERMo DE cEssão DE uso Nº 134/2021
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-

rio e da Pesca – sedaP

cessioNária: MUNicÍPio de cUMarU do Norte

objeto de cessÃo: 01 (UM) trator agrÍcola PlataforMado, de ro-
das, 3cil, 75cv, 4x4, diesel, 8 velocidades.
data de assiNatUra: 16/08/2021
vigêNcia: 16/08/2021 a 31/12/2025.
ordeNador resPoNsável: giovaNNi correa qUeiroz

Protocolo: 693872
tERMo DE cEssão DE uso Nº 110/2021
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: MUNicÍPio de bagre
objeto de cessÃo: 02 (dois) freezer HorizoNtal, dUPla aÇÃo de 
02 (dUas) taMPas.
data de assiNatUra: 16/08/2021
vigêNcia: 16/08/2021 a 31/12/2025.
ordeNador resPoNsável: giovaNNi correa qUeiroz

Protocolo: 693867
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ - itERPA

Atos ADMiNistRAtivos
extrato da(s) Portaria(s) de HoMologaÇÃo exPedida(s) Pelo 
ilMo. sr. PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, 
Nos aUtos dos Processos de regUlarizaÇÃo fUNdiária oNerosa 
(coMPra) de terras, eM qUe figUra coMo iNteressado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo área MUNicÍPio Portaria

2012/61952 aMarildo ricardo 
MartiNs

fazeNda Pista 
roxa 764,3767Ha sÃo fÉlix do 

xiNgU 1247/2021

belém(Pa), 18/08/2021
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 693960
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

2015/10391 carMo de assis 
veNtUriM

fazeNda saNta 
lÚcia 1029,3444Ha doM eliseU 1248/2021

2012/42778 daNiel acataUassU 
freire

fazeNda lagoa 
Preta 2002,4923Ha ParagoMiNas 1249/2021

2018/236 PaUlo sÉrgio feriaNi fazeNda boM je-
sUs dos Passos b 192,4941Ha aUrora do Pará 1250/2021.

belém(Pa), 18/08/2021
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ - itERPA

Atos ADMiNistRAtivos
extrato da(s) Portaria(s) de HoMologaÇÃo exPedidas Pelo ilMo. 
sr. PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, Nos aU-
tos dos Processos de regUlarizaÇÃo fUNdiária NÃo oNerosa 
(doaÇÃo) de terras, eM qUe figUraM coMo iNteressados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo área MUNicÍPio Portaria

2008/462751 claUdio coelHo de 
Moraes sÍtio boa sorte 46,2210Ha baiÃo 1251/2021

belém(Pa), 18/08/2021
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 693951
PoRtARiA Nº 1252, DE  18 DE AGosto DE  2021

o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso ix, da mesma lei,
coNsideraNdo que a lei nº 7.289, de 24 de julho de 2009, em seu art. 
10 prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, também prevista na lei nº 8.878/2019, de 08 de julho 
de 2019, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de fato de 
áreas alienadas a particular;
coNsideraNdo que o estado do Pará, através do instituto de terras 
do Pará - iterPa, promoveu a licitação de terras Públicas sobre área 
denominada gleba altamira vi, com a designação de  Projeto integrado 
trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de 
janeiro de 1990 e a funai a Portaria Nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNsideraNdo que o decreto nº 2.472, de 29 de setembro de 2006, e o 
decreto nº 2.670, de 24 de dezembro de 2010, autorizam a permuta das 
áreas licitadas na gleba altamira vi, quando incidentes em área envolvida 
pela reserva indígena e incorporada ao domínio da União, por outras áreas 
rurais situadas na gleba Nova olinda, Nova olinda ii e na gleba Mamuru, 
nos municípios de santarém, aveiro e Prainha, mais precisamente na gle-
ba guajará i, conforme tac pactuado;
coNsideraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2015/342980, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para a contratação de permuta.
resolve:
HoMologar o processo relativo a coNvalidaÇÃo de permuta do título 
nº 053, representativo do lote 25, setor “c” e do título nº 058, represen-
tativo do lote 20, setor “c” ambos do Projeto integrado trairão, por uma 
área com 821,6385 hectares denominada lote 46, setor “a”, localizada na 
gleba Maracu, Município de Prainha, em favor colorado eMPreeNdi-
MeNtos sUsteNtáveis ltda.
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 694026

PoRtARiA Nº 1253/2021.
 o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas no decreto governamental de 02/01/2019, 
doe nº 33.771 de 02/01/2019, art. 5º, alínea b da lei estadual nº 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e combinado com o art. 1º da lei nº 5.810, de 
21 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013, 
o teor do artigo 58, inciso iii, 66 e 67 da lei nº 8.666/93, com suas alte-
rações e regulamentações posteriores, que regulam os procedimentos de 
fiscalização de contratos no âmbito da Administração Pública;
 resolve:
art.1º – desigNar os servidores abaixo para executar o encargo de fis-
CAIS DE CONTRATO, tendo por obrigação acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do contrato administrativo firmados entre o Instituto de Terras do 
Pará-iterPa e a g.i geotecnologia, sistemas e aerolevantamento ltda 
-ePP, em consonância com o instrumento contratual, termo de referência 
e demais documentos, anotando em registro próprio todas as ocorrên-
cias relacionadas a execução dos serviÇos de aerofotograMetria, 
MaPeaMeNto MÓvel terrestre, cadastro tÉcNico iMobiliário, 
forMalizaÇÃo dos Processos adMiNistrativos No sisteMa de 
cadastro de regUlarizaÇÃo fUNdiária - sicarf e sisteMa de 
iNforMaÇÃo geográfica iNterativo (Websig), Para fiNs de re-
gUlarizaÇÃo fUNdiária UrbaNa deseNvolvida Pelo iNstitUto de 
terras do Pará, Na regiÃo MetroPolitaNa de belÉM, determinando 
o que for necessário à regulamentação das faltas ou defeitos, dentre outras 
atribuições correlatas a esta função:
1 – sônia suely dos reis Pedrosa – Matrícula 3167330/1 – cPf: 
180.436.662-53 – cargo: técnico agrimensor
2 – thamyres Marques da silva – Matrícula: 5954670/1 – cPf: 007.903.582-
55 – cargo: técnico em gestão de desenvolvimento agrário
3 – gabriel ferreira Natário – Matrícula: 5935566 – cPf: 037.784.302-46 
– cargo - assessor
 ii - fazer vigorar os efeitos da presente Portaria na data de assinatura 
do contrato.
 registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de terras do Pará - iterPa, 18 de agosto de 2021.
 brUNo YoHeiji KoNo raMos
Presidente – iterPa

Protocolo: 694257

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA:
Processo nº. 2020/914780
interessado: aNa Maria beNtes de Melo e silva
edital publicado no doe nº 34.623 de 29/06/2021
Protocolo:  673088
onde se lê: ParaiNHa
Leia-se:  PraiNHa

ERRAtA:
Processo nº 2020/914820
interessado: PaUla Melo e silva d oliveira
edital publicado no doe nº 34.623 de 29/06/2021
Protocolo: 673088
onde se lê: ParaiNHa
Leia-se:  PraiNHa
onde se lê: PaUla de Melo e silva d oliveira
Leia-se:  PaUla Melo e silva d oliveira
belém(Pa), 17.08.2021
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 693880

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto 019/2021
coNtrataNte: iNstitUto de terras do Pará – iterPa -cNPj: 
05.089.495/0001-90
coNtratado: atlaNta reNt a car ltda - ePP -cNPj: 01.135.910/0001-44
endereço: rua oliveira belo, nº 840, bairro: Umarizal –belém/Pa, ceP: 
66.050-380
Processo: 2021/- 767071-Pae
objeto: locação de veículo tipo PicK-UP.
fUdaMeNtaÇÃo legal: lei 8.666/1993 e lei 10.520/2002.
vigêNcia: 18/08/2021 a 17/08/2022 (12 meses)
valor global aNUal: r$ 720.000,00(setecentos e vinte mil reais)
exercÍcio: 2021 - Projeto atividade: 21.631.1497.8366; elemento de 
despesas: 339033
ação: 266.583; fonte: 0661; P.i.: 210.000.8366c
data assiNatUra: 18/08/2021- ordeNador: brUNo YoHeiji KoNo 
raMos – Presidente

Protocolo: 694064

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
tERMo ADitivo 01/2021 Do coNtRAto 021/2020

coNtrataNte: iNstitUto de terras do Pará – iterPa -cNPj: 
05.089.495/0001-90
coNtratado: eMPresa Porto segUro coMPaNHia de segUros ge-
rais -cNPj: 61.198.164/0001-60
Processo: 2020/301175-Pae
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objeto: serviÇo de segUro de veÍcUlos.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art.57, inciso ii dalei 8.666/1993.
vigêNcia: 10/09/2021 a 09/09/2022 (12 meses)
valor global aNUal: r$ 38.610,00 ((trinta e oito mil, seiscentos e dez reais)
exercÍcio: 2021 - Projeto atividade: 21.122.1297.8338;elemento de 
despesas: 339039
ação: 266.579; fonte: 0661; P.i.: 412.000.8338c
data assiNatUra: 18/08/2021 - ordeNador: brUNo YoHeiji KoNo 
raMos– Presidente

Protocolo: 693895

DiÁRiA
.

 DiÁRiA
PoRtARiA Nº  1223/2017 DE 18/08/2021

objetivo: Participar de audiência que se realizar-se-á no fórum da co-
marca de benevides
PerÍodo : 23/08/2021 ( 0,5 ) diárias p/ cada
servidores :
-55589432-1 – raimundo Nonato rodrigues barros (Procurador autárquico)
-204.2363-1 / joão borges Prestes ( Motorista)
ordenador: bruno Yoheiji Kono ramos– Presidente

Protocolo: 693931

EDitAL DE NotificAção
.

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

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

2017/183504 Kesia dos saNtos Pereira Projeto estadUal de as-
seNtaMeNto vila eliM ii MojU

em, 18/08/2021
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iterPa

Protocolo: 693861

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 09/2021
objeto: aquisição de 01 (uma) colhedora de milho.
valor global r$ 119.800,00 (cento e dezenove mil e oitocentos reais)
data de assinatura: 17/08/2021
vigência: 17/08/2021 a 17/08/2022
Programa de trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0301000000
evento: 400091
Plano interno: 21deMP00177
contratada: eMPresa agriMaq coMercial eireli – ePP, inscrita no 
cNPj sob o nº: 22.825.872/0001-21 com endereço na av. xv de Novembro 
n°333, bairro: cidade jardim, Monte carmelo – Mg.
ordenador: feliPe coêlHo PicaNÇo
gerente executivo – NgPr.

Protocolo: 693900

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA 4161/2021, PuBLicADA DiA 
27/07/2021

onde se lê: caPitÃo PoÇo/se
Leia-se: caPitÃo PoÇo/Pa
ordenador: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 693764

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 4807/2021: beNefici-
ário: glaUceleia aMoriM da costa; Matrícula: 55586713;função: 
20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço 
de pessoa jurídica, e aquisições de materiais diversos de consumo, para 
suprir as necessidades da Chefia do Gabinete.Elemento de Despesa / Va-
lor: 339030/39/ r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: jeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 693822

DiÁRiA
.

Portaria: 4835/2021 objetivo: executar atividades de saneamento de 
focos de aie e Mormo. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: UliaNÓPolis/Pa destino: ParagoMiNas/Pa servidor: 12477047/ ro-
berto fraNcisco de oliveira (MÉdico veteriNário) / 2,5 diárias / 
18/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694046
Portaria: 4836/2021 objetivo: auxiliar na execução de atividades de sa-
neamento de focos de aie e Mormo.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: UliaNÓPolis/Pa destino: ParagoMiNas/Pa servidor: 
10294017 / zedeqUias rodrigUes da silva (tÉcNico agrÍcola) / 
2,5 diárias / 18/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 694055
Portaria: 4837/2021 objetivo: realizar “busca de inadimplentes da eta-
pa de vacinação maio de 2021”. As propriedades ficam aproximadamente 
105 Km distante da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: tUcUMÃ/Pa destino: tUcUMÃ/Pa servidor: 
5869480/ josÉ leaNdro de soUsa filHo (ageNte fiscal agroPecU-
ário) / 2,5 diárias / 23/08/2021 a 25/08/2021.ordenador: jeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 694071
Portaria: 4834/2021 objetivo: realizar saneamento em propriedades 
focos de A.I.E. Justifico a solicitação visto que a propriedade localiza-se a 
180 km da sede do município, e as vias de acesso são de péssima trafega-
bilidade.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Marabá/
Pa destino: Marabá /Pa servidor: 55588436/raiKa dias da silva (MÉ-
dico veteriNário) /1,5 diária / 16/08/2021 a 17/08/2021.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694029
Portaria: 4833/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em torno do 17º Lei-
lão comercial siNd. dos Prod. rUrais de Novo rePartiMeNto. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUrUÍ/Pa destino: 
Novo rePartiMeNto /Pa servidor: 5911933/daNielle cristiNa silva 
correia (aUxiliar de caMPo) / 1,5 diária / 21/08/2021 a 22/08/2021.
ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira

Protocolo: 694019
Portaria: 4828/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: redeNÇÃo/Pa destino: 
coNceiÇÃo do aragUaia, cUMarU do Norte, PaU d`arco/Pa servi-
dor: 54187010/ izoMar de jesUs alves caldas (aUxiliar de caMPo) 
/ 1,5 diária / 30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 693954
Portaria: 4825/2021 objetivo: realizar atualização cadastral e realiza-
ção da vacinação com Agulha Oficial contra a Febre Aftosa - Etapa Marajó 
2021. Justifica-se o destino da viagem ser igual ao município de lotação, 
devido ao deslocamento para estas propriedades ser de duração superior a 
6 horas por via fluvial, de difícil acesso, e distantes da sede do município. 
Sendo inviável o retorno diário. Justificando também as atividades nos 
fins de semana, pois o atendimento às propriedades ocorre de manei-
ra ininterrupta.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MUaNá/Pa destino: MUaNá/Pa servidor: 54187437/Nollar liberali fi-
lHo (ageNte de defesa agroPecUária) / 8,5 diárias / 23/08/2021 a 
31/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693946
Portaria: 4827/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNceiÇÃo do aragUaia/
Pa destino: abel figUeiredo, boM jesUs do tocaNtiNs/Pa servidor: 
12477061/ cristiaNo aUgUsto PiNto de alMeida (aUxiliar de caM-
Po) / 10,5 diárias / 20/08/2021 a 30/08/2021.ordenador: jeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 693944
Portaria: 4824/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: redeNÇÃo/Pa destino: coN-
ceiÇÃo do aragUaia,cUMarU do Norte,PaU d`arco/Pa servidor: 
8400838/ reNata Pereira da silva MarqUes (MÉdico veteriNário) 
/ 1,5 diária / 30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 693938
Portaria: 4829/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante se fazem ne-
cessárias para combater o transito informal de animais, produtos e subpro-
dutos. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUrUÍ/
Pa destino: breU braNco, goiaNÉsia do Pará, jacUNdá/Pa servidor: 
5911933/daNielle cristiNa silva correia (aUxiliar de caMPo) / 
4,5 diárias / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 693969
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Portaria: 4831/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante se fazem ne-
cessárias para combater o transito informal de animais, produtos e subpro-
dutos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUrUÍ/
Pa destino: breU braNco,goiaNÉsia do Pará,jacUNdá/Pa servidor: 
5869552/flavio silva de figUeiredo (ageNte de defesa agroPecU-
ária) / 4,5 diárias / 23/08/2021 a 27/08/2021. ordenador: jeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 693972
Portaria: 4830/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel no trânsito 
de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: brejo graNde do aragUaia/
Pa destino: PalestiNa do Pará/Pa servidor: 54185948/ eUdYs flavio 
dos saNtos liMa (ageNte fiscal agroPecUário) / 0,5 diária / 
24/08/2021 a 24/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693978
Portaria: 4832/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em torno do 17º 
leilão comercial siNd. dos Prod. rUrais de Novo rePartiMeNto.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: goiaNÉsia do 
Pará/Pa destino: Novo rePartiMeNto/Pa servidor: 75224091/ lelio 
toMaz dos saNtos (ageNte de defesa agroPecUária) / 1,5 diária 
/ 21/08/2021 a 22/08/2021.ordenadorjeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693977
Portaria: 4808/2021 objetivo: dar apoio em saneamento em proprie-
dades focos de a.i.e. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: Marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 54185979/ jose 
cleUdo de soUza (aUxiliar de caMPo) / 2,5 diárias / 23/08/2021 a 
25/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693826
Portaria: 4818/2021 objetivo: dar apoio na realização de capacitação 
técnica e documental 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 araguaia.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: 55588911/Kleber de oliveira barNabe (as-
sisteNte adMiNistrativo) / 6,5 diárias / 22/08/2021 a 28/08/2021.
ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693816
Portaria: 4819/2021 objetivo: realizar busca a inadimplentes de15pro-
priedades rurais. o servidor vai percorrer mais de 90km distantes da sede 
por estradas de terra de difícil acesso, além de travessia de balsa.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: altaMira/Pa destino: 
altaMira/Pa servidor: 57223310/oiliÇato alves de soUza (aUxiliar 
de caMPo) / 3,5 diárias / 24/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693834
Portaria: 4820/2021 objetivo: Prestar apoio ao Médico veterinário na 
realização do inquérito soro epidemiológico em estabelecimento de criação 
de suíno.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: brasil 
Novo/Pa destino: altaMira,MedicilâNdia/Pa servidor: 54187005/eri-
Naldo silva dos saNtos (ageNte de defesa agroPecUária) / 5,5 
diárias / 23/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 693843
Portaria: 4809/2021 objetivo: realizar saneamento em propriedades 
focos de a.i.e. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
Marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 55588436/raiKa dias da 
silva (MÉdico veteriNário) / 2,5 diárias / 23/08/2021 a 25/08/2021.
ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693848
Portaria: 4812/2021 objetivo: realizar inquérito soro epidemiológico em 
estabelecimento de criação de suínos. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: altaMira/Pa destino: brasil Novo, MedicilâN-
dia/Pa servidor: 57200920/giovaNi lUidY girardeli (fiscal estadU-
al agroPecUário - MÉdico veteriNário) / 5,5 diárias / 23/08/2021 
a 28/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693862
Portaria: 4811/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel na PA 242 km 
09 e br 316 km 85. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: igaraPÉ-aÇU/Pa destino: sÃo fraNcisco do Pará/Pa servidor: 
57173463/ sidNeY rodrigUes lobo (tÉcNico agrÍcola) / 1,5 diária 
/ 30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693857
Portaria: 4813/2021 objetivo: realizar cumprimento de metas estipula-
das pelo MaPa e pela adePara referente a todos os programas sanitários 
da defesa anima. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: redeNÇÃo/Pa destino: saNta Maria das barreiras/Pa servidor: 
5947211/ daNiella silva dias (gereNte regioNal) /4,5 diárias / 
23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693864
Portaria: 4821/2021 objetivo: realizar busca a inadimplentes de15pro-
priedades rurais. o servidor vai percorrer mais de 90km distantes da sede 
por estradas de terra de difícil acesso, além de travessia de balsa.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: altaMira/Pa destino: 
altaMira/Pa servidor: 54193001/ricardo da silva rodrigUes (tÉc-
Nico agrÍcola) /,3,5 diárias / 24/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693850
Portaria: 4814/2021 objetivo: realizar cumprimento de metas estipu-
ladas pelo MaPa e pela adePara referente a todos os programas sanitá-
rios da defesa animal. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: redeNÇÃo/Pa destino: saNta Maria das barreiras/Pa servidor: 

8400838/ reNata Pereira da silva MarqUes (MÉdico veteriNário) 
/ 4,5 diárias / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 693868
Portaria: 4799/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caMetá/Pa des-
tino: baiÃo,igaraPÉ-Miri,MocajUba/Pa servidor: 05654033/aNtoNil-
soN Pereira de leao (ageNte fiscal agroPecUário) / 3,5 diárias / 
21/08/2021 a 24/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 693765
Portaria: 4800/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do recebimento 
itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPebas/Pa destino: caNaÃ dos 
carajás/Pa servidor: 54191532/raiMUNdo jose Moraes jUNior (eN-
geNHeiro agrôNoMo) / 0,5 diária / 20/08/2021 a 20/08/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 693770
Portaria: 4802/2021 objetivo: realizar supervisão dos levantamentos 
de detecção da fusariose da bananeira e reunião técnica do Programa fi-
tossanitário da bananeira.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: belÉM/Pa destino: aleNqUer,belterra,cUrUá,faro,jUrU-
ti,MoNte alegre,Óbidos,orixiMiNá,saNtarÉM,terra saNta,MojUi 
dos caMPos/Pa servidor: 5956976/ NÚbia vascoNcelos dos saNtos 
(gereNte de coNtrole de Pragas qUareNteNárias) / 17,5 diárias 
/ 30/08/2021 a 16/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 693782
Portaria: 4801/2021 objetivo: realizar, levantamento de detecção da 
mosca-da-carambola nos municípios pertencentes à área sem ocorrência 
da bactrocera carambolae.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: jUrUti/Pa destino: cUrUá,faro,Óbidos,orixiMiNá,terra 
saNta/Pa servidor: 55589873/alailtoN goMes barros (tÉcNico 
agrÍcola) /7,5 diárias / 23/08/2021 a 30/08/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 693773
Portaria: 4803/2021 objetivo: realizar supervisão dos levantamentos 
de detecção da fusariose da bananeira e reunião técnica do Programa fi-
tossanitário da bananeira.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: belÉM/Pa destino: belterra,cUrUá,faro,jUrUti,MoNte ale-
gre,Óbidos,orixiMiNá,saNtarÉM,terra saNta,MojUi dos caMPos/
Pa servidor: 54194097/ clara aNgelica corrêa braNdÃo (eNgeNHei-
ro agrôNoMo) / 17,5 diárias / 30/08/2021 a 16/09/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 693786
Portaria: 4804/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: abaetetUba/Pa des-
tino: baiÃo,igaraPÉ-Miri,MocajUba/Pa. servidor: 54189261/jose edU-
ardo ferNaNdes cavalcaNti (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 3,5 diárias / 
21/08/2021 a 24/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 693788
Portaria: 4817/2021 objetivo: realizar visita técnica no serviços de 
inspeção estadual sob o número 08.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belÉM/Pa destino: Marabá/Pa servidor: 55586575/
Marcos braga alves (gereNte) /3,5 diárias / 18/08/2021 a 
21/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693809
Portaria: 4806/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos muni-
cípios. fundamento legal: lei 5.810/94,art.145/149. origem: acará/
Pa destino: baiÃo, igaraPÉ-Miri, MocajUba/Pa servidor: 54187139/
eNeias MarceliNo de araUjo MarqUes (ageNte de defesa agroPe-
cUária) / 3,5 diárias /21/08/2021 a 24/08/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 693810
Portaria: 4805/2021 objetivo: Participar do curso de Habilitação de 
Responsável Técnico para Pragas Quarentenárias (Certificação).Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: orixiMiNá/Pa destino: 
MoNte alegre/Pa. servidor: 5908951/erissoN sergio Melo da sil-
va (fiscal estadUal agroPecUário) / 6,5 diárias / 22/08/2021 a 
28/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 693796
Portaria: 4798/2021 objetivo: realizar inquérito soro epidemiológico 
em estabelecimento de criação de suínos.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: altaMira/Pa destino: aNaPU,seNador josÉ 
PorfÍrio,vitÓria do xiNgU/Pa servidor: 57200920/giovaNi lUidY 
girardeli (fiscal estadUal agroPecUário - MÉdico veteriNário) 
/ 5,5 diárias / 16/08/2021 a 21/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 693758
Portaria: 4796/2021 objetivo: dar apoio ao Médico veterinário na re-
alização do inquérito soro epidemiológico em estabelecimento de criação 
de suínos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: brasil 
Novo/Pa destino: aNaPU,seNador josÉ PorfÍrio,vitÓria do xiNgU/
Pa servidor: 54187005/eriNaldo silva dos saNtos (ageNte de de-
fesa agroPecUária) / 5,5 diárias / 16/08/2021 a 21/08/2021.ordena-
dor: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693750
Portaria: 4797/2021 objetivo: cumprimento das metas de educação 
sanitária, entrevista na rádio local.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: soUre/Pa destino: cacHoeira do arari/Pa servidor: 
57209646/ KellY cristiNY goMes da PaixÃo albUqUerqUe (MÉdico 
veteriNário) / 0,5 diária / 15/08/2021 a 15/08/2021.ordenador: jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693754
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Portaria: 4822/2021 objetivo: acompanhar a gerente regional, que irá 
participar de uma reunião com a diretoria em belém.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUMÃ/Pa destino: belÉM/Pa ser-
vidor: 57223557/ darilsoN dos saNtos saNtos (ageNte de defesa 
agroPecUária) / 2,5 diárias / 17/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: 
alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 693920
Portaria: 4815/2021 objetivo: realizar cumprimento de metas estipula-
das pelo MaPa e pela adePara referente a todos os programas sanitários 
da defesa animal. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
redeNÇÃo/Pa destino: cUMarU do Norte, PaU d`arco/Pa servidor: 
54187010/ izoMar de jesUs alves caldas (aUxiliar de caMPo) / 
4,5 diárias / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 693876
Portaria: 4826/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: cUrraliNHo/Pa destino: sÃo sebastiÃo da boa vista/Pa ser-
vidor: 5939070/arNaldo PaNtoja dos saNtos filHo (ageNte fiscal 
agroPecUário) / 2,5 diárias / 19/08/2021 a 21/08/2021.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira..

Protocolo: 693937
Portaria: 4810/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel no trânsito de 
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: PalestiNa do Pará/Pa destino: brejo 
graNde do aragUaia/Pa servidor: 5829135/ WaleM alves ferreira 
(ageNte fiscal de defesa agroPecUária e florestal) / 0,5 diária 
/ 19/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693919
Portaria: 4823/2021 objetivo: realizar busca de inadimplentes no Muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: boM jesUs 
do tocaNtiNs/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa servidor: 5960831/ 
sergio ataide dos saNtos (fiscal estadUal agroPecUário - MÉ-
dico veteriNário) / 4,5 diárias / 16/08/2021 a 20/08/2021.ordena-
dor: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 693927

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

  tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº014/2021
Processo: 2021/624642
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da eMPresa de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo
rUral do estado do Pará – eMater/Pa, inscrita no cNPj sob o nº 
05.402.797/0001-77, e a Master da Web dataceNter ltda, pessoa 
jurídica, inscrita no cNPj nº 29.697.405/0001-02.
objeto: É a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
serviços de aplicações e de banco de dados para instalação de: 1 - sistema 
sisater-Pará; 2 - qgis-server ou geoserver; 3 - visualizador de Mapas 
/ geoportal.
fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de disPeNsa de
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso ii da 
lei nº 13.303/2016, com observância a todas as formalidades legais que 
o caso requer. considerando o valor para contratação, conforme o Parecer 
jurídico nº 101/2021-ajUr.
valor do Processo: referente aos serviços, sendo o valor mensal: r$ 
329,90 (trezentos e vinte e Nove reais e Noventa centavos), e o valor 
global (12 meses) é de r$ 3.958,80 (três Mil, Novecentos e cinquenta 
e oito reais e oitenta centavos) via proposta de menor preço negociada 
com a empresa.
recUrsos orÇaMeNtários:
PrograMa: 1297 – MaNUteNÇÃo da gestÃo
P.i./aÇÃo:  4120008338-c  –  oPeracioNalizaÇÃo  das  aÇÕes adMi-
Nistrativas
foNte: 0101 – tesoUro do estado
eleM.desP: 339039 – oUtros serviÇos de terceiros – Pessoa jU-
ridica
valor MediaNa: r$ 4.080,00 (quatro Mil e oitenta reais)
 Marituba, Pa, 18 de agosto de 2021.
laNa roberta reis dos saNtos
Presidente

Protocolo: 694062

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

Partes: PrefeitUra MUNiciPal de iNHaNgaPi
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia técnica e extensão rural - Proater, executado pela eMater-Pará, no 
estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de iNHaNgaPi – Pará. a eMater-Pará de-

senvolverá a ação observada às politicas e diretrizes dos governos federal, 
estadual e Municipal de comum acordo e participação da PrefeitUra, 
visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua 
população rural.
vigêNcia: 18/08/2021 a 31/12/2023
foro: foro da comarca de Marituba-Pa
data da assiNatUra: 18/08/2021
assiNatUras:
laNa roberta reis dos saNtos
Presidente da eMater-Pa
egilásio alves feitosa
Prefeito Municipal de iNHaNgaPi-Pará

Protocolo: 693799

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 034/2021
beNeficiário (a): Maria das Mercês NasciMeNto MoNteiro / Ma-
trÍcUla: 5044227/ cargo oU fUNÇÃo: exteNsioNista rUral i / MU-
NicÍPio: Nova tiMboteUa-l / objetivo: ateNder as desPesas de 
PrestaÇÃo de serviÇo de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral 
Para cUMPriMeNto de Metas dos sUbProjetos, coNforMe Proater 
2021 / PrograMa: 1491 / Proj. ativ.: 8711 / foNte: 0101 / eleMeN-
to de desPesa: 3390-30 = r$600,00 / 3390-39 = r$400,00 / valor 
total r$1.000,00/ Prazo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo: 
15 dias / ordeNador de desPesas: WaldeMiro de oliveira rosa 
jUNior.

Protocolo: 694009
suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 036/2021

beNeficiário (a): aqUiliNo josÉ de vascoNcelos silva / MatrÍcU-
la: 3178250/cargo oU fUNÇÃo: exteNsioNista rUral ii / MUNicÍ-
Pio: qUatiPUrÚ-l / objetivo: ateNder as desPesas de PrestaÇÃo 
de serviÇo de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral Para cUM-
PriMeNto de Metas dos sUbProjetos, coNforMe Proater 2021 / 
PrograMa: 1491 / Proj. ativ.: 8711 / foNte: 0101 / eleMeNto de 
desPesa: 3390-30 = r$600,00 / 3390-39 = r$400,00 / valor total r$ 
1.000,00/ Prazo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias 
/ ordeNador de desPesas: WaldeMiro de oliveira rosa jUNior.

Protocolo: 694107
suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 037/ 2021

beNeficiário (a): joNatas loPes cardoso filHo / MatrÍcUla: 
5869889/cargo oU fUNÇÃo:exteNsioNista rUral ii/MUNicÍPio: 
saNta lUzia do Pará / objetivo: ateNder as desPesas de Presta-
ÇÃo de serviÇo de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral Para 
cUMPriMeNto de Metas dos sUbProjetos, coNforMe Proater 2021 
/ PrograMa: 1491 / Proj. ativ.: 8711 / foNte: 0101 / eleMeNto de 
desPesa: 3390-30 = r$ 600,00 /3390-39 = r$ 400,00 / valor total r$ 
1.000,00 / Prazo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias 
/ ordeNador de desPesas: WaldeMiro de oliveira rosa jUNior.

Protocolo: 694111
suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 038/2021

beNeficiário (a): fraNcisco de soUsa / MatrÍcUla: 57189528
 / cargo oU fUNÇÃo: exteNsioNista rUral i / MUNicÍPio: saNtarÉM 
Novo-l / objetivo: ateNder as desPesas de PrestaÇÃo de servi-
Ço de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral Para cUMPriMeNto 
de Metas dos sUbProjetos, coNforMe Proater 2021 / PrograMa: 
1491 / Proj. ativ.: 8711 / foNte: 0101 / eleMeNto de desPesa: 3390-
30 = r$600,00 / 3390-39 = r$400,00 / valor total r$ 1.000,00/ Pra-
zo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordeNador 
de desPesas: WaldeMiro de oliveira rosa jUNior.

Protocolo: 694113
suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 039 / 2021

beNeficiário (a): MaUro MoNteiro e MoNteiro / MatrÍcUla: 
57210811 /cargo oU fUNÇÃo: exteNsioNista rUral ii//MUNicÍPio:-
sÃo joÃo de Pirabas - l / objetivo: ateNder as desPesas de Pres-
taÇÃo de serviÇo de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral Para 
cUMPriMeNto de Metas dos sUbProjetos, coNforMe Proater 2021 
/ PrograMa: 1491 / Proj. ativ.: 8711 / foNte: 0101 / eleMeNto de 
desPesa: 3390-30 = r$ 600,00 / 3390-39 = r$ 400,00/valor total r$ 
1.000,00 / Prazo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias 
/ ordeNador de desPesas: WaldeMiro de oliveira rosa  jUNior.

Protocolo: 694116
suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 035/2021

beNeficiário (a): alaN PÉricles aMaral dos saNtos / MatrÍcUla:
 55587859 / cargo oU fUNÇÃo: exteNsioNista rUral i / MUNicÍPio: 
PriMavera-l / objetivo: ateNder as desPesas de PrestaÇÃo de 
serviÇo de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral Para cUMPri-
MeNto de Metas dos sUbProjetos, coNforMe Proater 2021 / Pro-
graMa: 1491 / Proj. ativ.: 8711 / foNte: 0101 / eleMeNto de des-
Pesa: 3390-30 = r$1.099,00 / 3390-39 = r$1.000,00 / valor total r$ 
2.099,00/ Prazo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias 
/ ordeNador de desPesas: WaldeMiro de oliveira rosa jUNior.

Protocolo: 694101
suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 041/2021

beNeficiário (a): beNedito liNdeMar sarMeNto PiNto / MatrÍcUla:  
3172236 / cargo oU fUNÇÃo:aUxiliar adMiNistrativo/ MUNicÍPio: 
viseU-l / objetivo: ateNder as desPesas de PrestaÇÃo de servi-
Ço de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral Para cUMPriMeNto 
de Metas dos sUbProjetos, coNforMe Proater 2021 / PrograMa: 
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1491 / Proj. ativ.: 8711 / foNte: 0101 / eleMeNto de desPesa: 3390-
30 = r$600,00 / 3390-39 = r$400,00 / valor total r$1.000,00/ Prazo 
Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo:15dias / ordeNador de 
desPesas:. WaldeMiro de oliveira rosa jUNior.

Protocolo: 694124
suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 040/2021

beNeficiário(a):valdeNor rodrigUes de oliveira / MatrÍcUla: 
54190937 /cargo oU fUNÇÃo:exteNsioNista rUralii/ MUNicÍPio: 
oUrÉM-l / objetivo: ateNder as desPesas de PrestaÇÃo de servi-
Ço de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral Para cUMPriMeNto 
de Metas dos sUbProjetos, coNforMe Proater 2021 / PrograMa: 
1491 / Proj. ativ.: 8711 / foNte: 0101 / eleMeNto de desPesa: 3390-
30 = r$1.000,00 /3390-39 = r$500,00/ valor total r$ 1.500,00/ Pra-
zo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordeNador 
de desPesas: WaldeMiro de oliveira rosa jUNior.

Protocolo: 694121
suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 022/2021

beNeficiário (a): Maria lUiza veras caetaNo / MatrÍcUla: 
3176991/ cargo oU fUNÇÃo: exteNsioNista rUral i / MUNicÍPio: 
altaMira - r / objetivo: cUstear desPesas de MaNUteNÇÃo do 
escritÓrio regioNal altaMira / PrograMa: 1491/ Proj. ativ.: 8711 
/ foNte: 0261 / eleMeNto de desPesa: 3390-30 = r$1.642,00 / valor 
total r$1.642,00 / Prazo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo: 
15 dias / ordeNador de desPesas da Ug altaMira: MicHel cleY-
toN do carMo silva

Protocolo: 694181

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

tERMo DE DistRAto BiLAtERAL
Pelo presente instrumento de rescisão unilateral a empresa de assistên-
cia técnica e extensão rural do estado do Pará – eMater-Pa, empresa 
Pública estadual, com sede na rodovia br 316, KM 12, Marituba-Pará, 
inscrita no cNPj sob o nº 05.402.797/0001-77, representada neste ato 
pelo sua Presidente a drª. laNa roberta reis dos saNtos, designada 
pelo Decreto publicado no Diário Oficial do Estado Nº 34.553, no dia 15 de 
abril de 2021, brasileira, casada, agrônoma, rg. sob nº 2641916 Pc/Pa, 
cPf nº 622.767.982-00, residente e domiciliado na rua josé Monteiro, nº 
65, altos, bairro: Mangueirão, ceP: 66.640-485 cidade de belém – Pará 
e o senhor alberto josÉ PaMPloNa filHo, brasileiro, portador do rg 
nº 2157069 – Pc/Pa e inscrito no cPf nº 151.424.182-04, residente e 
domiciliado no conjunto Pedro teixeira i, rua 02, casa 107, bairro: co-
queiro, ananindeua-Pa, resolvem de comum acordo distratar a partir de 
31/05/2021 todas as cláusulas e condições pactuadas no contrato de lo-
cação nº 057/2020.
e por estarem em pleno acordo assinam o presente termo em 03(três) vias 
de igual teor e para o mesmo fim na presença de duas testemunhas, no 
intuito de que sejam produzidos os respectivos efeitos legais.
data da assinatura: 12 de agosto de 2021
Presidente em exercício: alberto josÉ PaMPloNa filHo

Protocolo: 694169

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE MEio 
AMBiENtE E sustENtABiLiDADE

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 01350/2021-GAB/sEMAs
o secretário de estado de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 14 de janeiro 
de 2019, publicada no Diário Oficial nº 33781, de 15 de janeiro de 2019;
coNsideraNdo o decreto nº 795 de 29.05.2020, publicado no doe nº 
34.240 de 01/06/2020;
coNsideraNdo, ainda, o teor do o ofício nº 130/2021-gab.Prefeito
r e s o l v e:
i – ceder, a contar de 20/08/2021, o servidor Marco aNtoNio carrera 
ferreira, matrícula nº 23841/1, ocupante do cargo de técnico em gestão 
de Meio ambiente, pelo prazo de 01 (um) ano, para secretaria Municipal de 
administração-seMad/Prefeitura Municipal de belém, podendo ser prorro-
gado no interesse dos Órgãos e entidades cedentes e cessionários, com 
ônus para o Órgão cedente, observando o reembolso pelo Órgão cessio-
nário, da remuneração do servidor, acrescido dos valores dos encargos so-
ciais, nos termos do art. 6º, i e ii, do decreto 795/2020, de 29/05/2020.
ii - deterMiNar à secretaria adjunta de gestão administrativa e tecno-
logias – sagat que, através do setor competente, tome as devidas provi-
dências ao fiel cumprimento do presente ato.
belém,17 de agosto de 2021
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 694078
PoRtARiA Nº 1362, DE 18 DE AGosto DE 2021.

cria o comitê consultivo e deliberativo de acompanhamento da platafor-
ma selo verde e dá outras providências.
o secretário de estado de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, 

da constituição estadual, e considerando o disposto nos art. 3º e 5º do 
decreto estadual nº 941, de 03 de agosto de 2020 e os termos do acordo 
de cooperação técnica nº 009/2020 realizado entre a secretaria de estado 
de Meio ambiente e o centro de inteligência teritorial – cit,
resolve:
art.1º criar o comitê consultivo e deliberativo de acompanhamento da 
plataforma selo verde.
Parágrafo único. O Comitê tem por finalidade garantir a transparência am-
biental e a participação social por meio do acompanhamento e monitora-
mento da plataforma selo verde.
art.2º o selo verde é uma plataforma digital de dados da produção agro-
pecuária e adequação ambiental por propriedades rurais com registro no 
cadastro ambiental rural, disponibilizada no sítio eletrônico https://www.
semas.pa.gov.br/seloverde/.
Parágrafo único. a plataforma tem o objetivo de monitorar e avaliar as 
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da produção agropecuária 
no estado do Pará, para subsidiar as ações de gestão ambiental do estado.
art.3º compete ao comitê:
i – acompanhar, opinar, propor adequações e indicar parcerias e ações, 
para o aprimoramento contínuo da plataforma selo verde;
ii - avaliar a implementação do código florestal, no que concerne à ade-
quação ambiental; e
iii - monitorar, avaliar e opinar sobre os efeitos práticos da plataforma no 
setor agropecuário, sociedade civil e instâncias governamentais.
art.4º o comitê será composto pelas entidades abaixo relacionadas, repre-
sentadas pelos seguintes titulares e suplentes:
i – REPREsENtANtEs Do PoDER PúBLico fEDERAL:
a) Ministério Público federal
titular: ricardo augusto Negrini
suplente: Maria olívia Pessoni junqueira
b) embrapa amazônia oriental
titular: adriano venturieri
suplente: joice Nunes ferreira
ii – REPREsENtANtEs Do PoDER PúBLico EstADuAL;
a) secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade do Pará – 
seMas
titular: josé Mauro de lima o’ de almeida
suplente: andrea dos santos coelho
b) Ministério Público do estado do Pará – MP/Pa
titular: albely Miranda lobato
suplente: alessandra rebelo clos
c) Procuradoria-geral do estado - Pge/Pa
titular: josé imbraim das Mercês rocha
suplente: janyce Maria de almeida varella Neiva
iii - REPREsENtANtE DE iNstituiçÕEs DE ENsiNo E PEsQuisA
a) Universidade federal de Minas gerais -UfMg
titular: raoni guerra lucas rajão
suplente: britaldo silveira soares filho
iv – REPREsENtANtEs DA sociEDADE civiL
a) associação de criadores do Pará – acriPará
titular: Maurício Pompéia fraga filho
suplente: Mauro lúcio de castro costa
b) coordenação estadual das associações das comunidades remanescen-
tes de quilombo do Pará – MalUNgU
titular: aurélio dos santos borges
suplente: raimundo Magno cardoso Nascimento
c) federação da agricultura e Pecuária do Pará – faePa
titular: fernão villela zancaner
suplente Márcia cristina zahluth centeno
d) federação dos Povos indígenas do Pará – fePiPa
titular: escraven sompré
suplente: ronaldo amanaye
e) fórum brasileiro de Mudança do clima – fbMc
titular: vera bini
suplente: aguinaldo jacob
f) observatório do código florestal
titular: roberta rubim del giudice
suplente: Mauro j. c. armelin
g) União Nacional da indústria e empresas da carne- UNiec
titular: francisco eduardo oliveira victer
suplente: daniel acatauassu freire
art.5º Poderão ser convidadas outras entidades, órgãos públicos compe-
tentes, assim como especialistas com conhecimento da matéria, ou servi-
dores da seMas com competência técnica, para participarem de reuniões 
e dos trabalhos desenvolvidos pelo comitê.
art.6º a Presidência do comitê será exercida pelo titular da seMas, e em 
sua ausência pelo seu suplente, competindo-lhe:
I - definir o cronograma de trabalho;
ii - designar datas para realização de reuniões; e
iii – elaborar e publicizar o relatório sintetizado de cada reunião e demais 
atividades do comitê.
Parágrafo único. o gabinete do secretário da seMas prestará apoio admi-
nistrativo para o exercício das atribuições de que trata o caput.
art.7º as reuniões do comitê poderão ser realizadas de forma presencial 
ou por meio de videoconferências.
art. 8º o comitê terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado a 
partir da publicação desta Portaria.
Parágrafo único. a alteração da composição do comitê ou do seu prazo de 
vigência deverá ser devidamente justificada e realizada por meio de ato 
formal do titular da seMas.
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art.9º a execução das atividades dos servidores designados nesta Portaria 
será incluída como exercício efetivo de suas funções institucionais, sendo 
considerada como serviço público relevante, não remunerada.
art. 10. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 18 de agosto de 2021.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 694150
PoRtARiA Nº 1303, DE 12 DE AGosto DE 2021.

Prorroga o prazo de vigência do grupo de trabalho instituído pela Portaria 
Nº 1.106, de 5 de outubro de 2020, da secretaria de estado de Meio 
ambiente e sustentabilidade do Pará – seMas.
o secretário de estado de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art.138, inciso ii, da 
constituição do estado do Pará,
resolve:
art.1º Prorrogar, por mais 6 (seis) meses, o prazo de vigência do grupo de 
trabalho instituído pela Portaria seMas nº 1.106, de 5 de outubro de 2020, 
a contar de 07 de abril de 2021.
art.2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 12 de agosto de 2021.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 693763
PoRtARiA Nº. 1318/2021-GAB/coRREG. 

BELéM/PA 16 DE AGosto DE 2021.
a coordenação da corregedoria desta secretaria de estado de Meio 
ambiente e sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria Nº. 227/2019-gab/seMas, de 28/02/2019, publicada no 
doe nº. 33817, de 06/03/2019, e tendo em vista o disposto no art. 199 da 
lei estadual nº. 5.810/94,
coNsideraNdo-se os termos do Memo. 004/2021-cPad, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
resolve:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
roberta goNÇalves Pereira iKeda, Mat. n.º 57175644/1, téc. 
em gestão de Meio ambiente; israel Pereira dos saNtos, Mat. nº. 
57175266/1, téc. em gestão de agropecuária; e, leidiaNe Pereira 
de oliveira, Mat. nº. 57193087/1, téc. em gestão Pública; para, sob 
a presidência da primeira, dar continuidade, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, aos trabalhos de apuração em Processo administrativo disciplinar, 
instaurado através da Portaria Nº. 0249/2021-gab/correg, de 
02/03/2021, publicada no doe nº. 34505 de 03/03/2021, e último ato, 
prorrogação pela Portaria Nº. 0648/2021-gab/correg de 18/05/2021, 
publicada no doe nº. 34596 de 27/05/2021, referente aos fatos de que 
trata o Pae nº. 2020/1065242.
art. 2º – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍvio cÍcero caMPbell PoNtes
corregedor-seMas/Pa

Protocolo: 692613

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA 01338/2021-DGAf/GAB/sEMAs, DE 17/08/2021
Nome: victor MeNdes da silva
Matrícula: 57175833/1
cargo: tÉcNico eM gestÃo de agroPecUária
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 2012/2015
Período de gozo: 08/09/2021 a 07/10/2021.
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 694016

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 01360/2021 - 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° 
2021/550133 seMas/Pa
resolve:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 044/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a secretaria de Meio aMbieNte e sUsteNtabili-
dade - seMas/Pa e empresa coNstrUtora brilHaNte ltda, os servi-
dores: sttefano vieira ferreira rodrigues, matrícula nº 5936210/2, como 
fiscal Titular, e Higo Costa dos Santos, matrícula nº 5945962/2, 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,18 de agosto de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lÍlia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 694246

PoRtARiA Nº 01359/2021 - 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° 
2021/550133 seMas/Pa
resolve:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 043/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a secretaria de Meio aMbieNte e sUsteNtabili-
dade - seMas/Pa e empresa exata coNstrUtora ltda, os servidores: 
Lucas Correa Rosa, matrícula nº 5961401/1, como fiscal Titular, e Mauro da 
Costa Ferreira, matrícula nº 57196798/1, como fiscal Suplente, a contar da 
data da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lÍlia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 694229
PoRtARiA Nº 01358/2021 - 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° 
2021/550133 seMas/Pa
resolve:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 041/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a secretaria de Meio aMbieNte e sUsteNtabili-
dade - seMas/Pa epresa estrUtUral coNstrUÇÕes e serviÇos ei-
reli, os servidores: joão vyctor do vale von Paumgartten, matrícula nº 
5961342/1, como fiscal Titular, e Marcos Felipe Macedo Cardoso, matrícula 
nº 57175881/1, como fiscal Suplente, a contar da data da publicação desta 
portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lÍlia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 694211

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 080/2021-sEMAs
PAE: 2021/138631- sEMAs/PA

ref. disPeNsa de licitaÇÃo Nº 013/2021- seMas/Pa – artigo 24, inciso 
xvi da lei federal nº 8.666/1993
objeto: contratação de empresa especializada na execução de serviços, 
sob demanda, de publicação de Atos Administrativos e Oficiais.
valor global: r$ 180.000,00
valor Mensal: r$ 15.000,00
vigência: 17/08/2021 a 16/08/2022
assinatura: 17/08/2021
orçamento: Unidade: 27102; gestÃo: 00001 ; Ptres 278233; foNte: 
0116-feMa; elemento 339139; PlaNo iNterNo: 4120008233c; aÇÃo: 
254044
contratado: iMPreNsa oficial do estado do Pará-ioePa (cNPj º 
04.835.476/0001-01)
endereço: trav. do chaco, nº 2271, bairro: Marco, belém/Pa, ceP: 66.630-
505, telefone: (91) 4009-7800, e-mail: contratos@ioe.pa.gov.br
ordenador: josé Mauro de lima o’ de almeida, secretário de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 694266
coNtRAto: 086/2021-sEMAs
PAE: 2021/540944 - sEMAs

Processo Nº 2605/2020 - trt da 16ª regiÃo
ref. PregÃo eletrôNico N.º 010/2020- trt da 16ª regiÃo
ata de registro de PreÇos Nº 010/2020 - trt da 16ª regiÃo
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de 50 
licenças de uso do software Power bi Pro
valor total: r$ 31.218,00
vigência: 17/08/2021 a 16/08/2022
assinatura: 17/08/2021
orçamento: UNidade: 27102; gestÃo: 00001 ;Ptres 278238; foNte: 
0116 - feMa; eleMeNto 339040 PlaNo iNterNo: 4120008238c aÇÃo: 
254238
contratado: laNliNK iNforMática ltda (cNPj º 41.587.502/0012-09)
endereço: setor shn, quadra 2, bloco f, 87 - sala 1001 - asa Norte – ed. 
Executive Office Tower Cidade: Brasília / Distrito Federal CEP: 70.702-906 
telefone: (61) 95518466 e (85) 3466-8000 e-Mail: adm.licitacao@lanlink.
com.br; alexandre.mota@lanlink.com.br
ordenador: josé Mauro de lima o’ de almeida, secretário de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 694297
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DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 013/2021
autorizo nos termos do artigo 24, inciso xvi da lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com suas posteriores modificações, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
referente ao Processo nº 2021/138631 de 04 de fevereiro de 2021, que 
tem por objeto a contratação da iMPreNsa oficial do estado do Pará- 
ioePa, inscrita no cNPj nº 04.835.476/0001-01, com sede na trav. do 
chaco nº 2271, ceP: 66.630-505, bairro: Marco, belém/Pa, cujo objeto 
é a execUÇÃo de serviÇos, sob deMaNda, de PUblicaÇÃo de atos 
adMiNistrativos e oficiais, para atender as necessidades desta se-
cretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade, no valor mensal 
estimado de r$ 15.000,00 (quinze mil reais), perfazendo o valor global es-
timado de r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme solicitação 
e fundamentação constante nos autos do referido processo.
belém/Pa, 17 de agosto de 2021
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 694276

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto Nº 07/2021 – sEMAs/PA
coNtRAto N° 053/2021 - sEMAs/PA_sÓLiDA coNstRuçÕEs LtDA
Processo adMiNistrativo eletrôNico N° 2021/331143 - seMas/Pa
objeto: locação de veículos, máquinas, equipamentos e guarnição.
do objeto:
este apostilamento tem por objeto a correção de erro material e a mudan-
ça na dotação orçamentária do contrato nº 053/2021, celebrado entre 
esta secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade e a empre-
sa sÓlida coNstrUÇÕes ltda (cNPj 14.109.263/0001-48).
do erro Material:
oNDE sE Lê:
cLÁusuLA QuARtA - Do oBJEto
4.1.

iteM descriÇÃo dos eqUiPaMeNtos do lote UNd qdt

10

caminhão 10,00 m³ trucado, cabine simples, peso bruto total 
23.000,00 Kg, carga útil máxima 15.935,00 Kg, distância entre eixos 

4,80 m, potência 230,00 cv, inclusive caçamba metálica.
- incluso operador com encargos complementares, combustível, 

Manutenção e seguro contra furto/roubo e contra terceiros

Horas 135

LEiA-sE:
cLÁusuLA QuARtA - Do oBJEto
4.1.

iteM descriÇÃo dos eqUiPaMeNtos do lote UNd qdt

10

caminhão 10,00 m³ trucado, cabine simples, peso bruto total 
23.000,00 Kg, carga útil máxima 15.935,00 Kg, distância entre eixos 

4,80 m, potência 230,00 cv, inclusive caçamba metálica.
- incluso operador com encargos complementares, combustível, 

Manutenção e seguro contra furto/roubo e contra terceiros

dias 135

da dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Considerando as alterações orçamentárias informadas pelo setor financeiro, a 
dotação orçamentária do presente contrato passa a ser nos seguintes termos, 
conforme despacho exarado nos autos do Processo de sequencial 125 :
ÍteNs 18 e 19:
UNidade: 27102
gestÃo: 00001
Ptres: 278338 – oPeracioNalizaÇÃo das aÇÕes adMiNistrativas
foNte: 0316006246 – sUPerávit leilÃo de Madeiras
eleMeNto: 339033 - locaÇÃo de veÍcUlos
PlaNo iNterNo: 4120008338c
aÇÃo: 183703
deMais ÍteNs, exceto 18 e 19.
UNidade: 27101
gestÃo: 00001
Ptres: 278338 – oPeracioNalizaÇÃo das aÇÕes adMiNistrativas
foNte: 0397008257 – sUPerávit fUNdo Petrobras
eleMeNto: 339033 - locaÇÃo de veÍcUlos
339039 - serviÇos de terceiros Pj
PlaNo iNterNo: 4120008338c
aÇÃo: 261872
da ratificaÇÃo:
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contra-
to original celebrado entre as partes.
da PUblicaÇÃo:
este apostilamento será publicado pela coNtrataNte, na forma de extra-
to, no Diário Oficial do Estado do Pará - doe/Pa, no prazo de 10 (dez) dias 
de sua assinatura, nos termos do art. 28 § 5º da constituição do estado 
do Pará.
do foro: fica eleito o foro de belém, capital do estado do Pará, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes da interpretação e exe-
cução deste contrato não resolvidos na esfera administrativa.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
josÉ MaUro liMa o’de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 694022

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1368/2021 - GAB/sEMAs 18 DE AGosto DE 2021.
objetivo: realizar levantamento técnico para reparo e substituição de par-
te da cobertura do núcleo regional do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 12/08 a 13/08/2021 – 1 e ½ diária.
servidores:
- 5945962/2 - Higo costa dos saNtos - (diretor de gestão adm e 
financeira )
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 694025
PoRtARiA Nº 1370/2021 - GAB/sEMAs 18 DE AGosto DE 2021.
objetivo: Prestar suporte e assessoramento técnico ao sr. secretário de 
estado e ao sr. governador no âmbito da adesão à campanha mundial 
race to zero.
origem: belém/Pa
destino: brasília/df
Período: 03/08 a 06/08/2021 – 03 e ½ diárias.
servidor:
- 57176357/2 - WeNdell aNdrade de oliveira - (técnico em gestão de 
Meio ambiente / diretor)
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 694114
PoRtARiA Nº 1327/2021 - GAB/sEMAs 16 DE AGosto DE 2021.
objetivo: Proceder vistoria técnica pós da UPa 01 e prévia da UPa 02 para 
licenciamento de PMfs/Poa..
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Placas/Pa(via santarém)
Período: 23/08 a 28/08/2021 – 5 e ½ diárias.
servidores:
- 57175268/1 - stoNe cesar cavalcaNte da costa – (técnico em ges-
tão de infra-estrutura )
- 57227619/4 - lUciaNe laraNjeira do NasciMeNto - (técnico em 
gestão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 692815
PoRtARiA Nº 1344/2021 - GAB/sEMAs 17 DE AGosto DE 2021.
objetivo: Participar de reunião com o exmo. Ministro do Meio ambiente.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: brasília/df
Período: 24/08 a 25/08/2021 – 01 e ½ diária
servidor:
- 5945727/1 - jose MaUro de liMa o de alMeida - (secretário de esta-
do de Meio ambiente e sustentabilidade)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 693429
PoRtARiA Nº 1331/2021 - GAB/sEMAs

a diretora de gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doe nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/765021 geagro-seMas;
resolve:
i - excluir da Portaria Nº 1136/2021-gab/seMas de 21/07/2021, 
publicada no doe Nº 34.653 do dia 29/07/2021, o servidor carlos 
victor Pereira leitao, Matrícula n°57174821/2, ocupante do cargo de 
técnico em gestão de Meio ambiente.
belém, 16 de agosto de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 693458
PoRtARiA Nº 1349/2021 - GAB/sEMAs

a diretora de gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doe nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 809959/2021 e o teor do Me-
morando n° 22/2021 geMaP-seMas;
resolve:
i – incluir na Portaria Nº 1177/2021-gab/seMas de 29/07/2021, 
publicada no doe Nº 34.661 do dia 06/08/2021, o servidor cleo 
ferNaNdo de soUza crUz, Matrícula n° 5654823/1, ocupante do cargo 
de Motorista, com o objetivo de conduzir veículo oficial.
belém, 17 de agosto de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 693675
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PoRtARiA Nº 1265/2021 - GAB/sEMAs 10 DE AGosto DE 2021.
objetivo: atender as comunidades inscritas nos territórios sustentáveis 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: são felix do xingu/Pa
destino: vila dos crentes e vila canopus/Pa
Período: 23/08 a 03/09/2021 – 11 e ½ diárias
servidores:
- 5905603/2- carlos KleitoN da silva rodrigUes - (técnico em ges-
tão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestÃo adMi-
Nistrativa e fiNaNceira

Protocolo: 690420
PoRtARiA Nº 1276/2021 - GAB/sEMAs 10 DE AGosto DE 2021.
objetivo: vistoria técnica em processos, localizados nos municípios cita-
dos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: breu branco/Pa e capitão Poço/Pa
Período: 23/08 a 27/08/2021 – 04 e ½ diárias
servidores:
- 5955134/1 - joao aNtoNio do carMo soUsa jUNior - (técnico em 
gestão de Meio ambiente)
- 5954888/1 - PaUla fraNcYNetH NasciMeNto silva de Moraes - 
(técnico em gestão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 690724

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº1364/2021-DGAf/GAB/sEMAs, 17/08/2021
alterar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
02/08/2021 a 31/08/2021 para 16/08/2021 a 14/09/2021 da servidora 
aNa rosa bezerra cardoso, id. funcional nº.54184023/ 3, ocupante 
do cargo de técnico em gestão de Meio ambiente,
lotada na diretoria de licenciamento ambiental, concedida através 
Portaria Nº986/2021 -dgaf/gab/seMas de 05/07/2021, publicada no 
doe nº 34.630 de 07/07/2021, referente ao exercício 2020/2021.
 HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 694010

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 442 DE 17 DE AGosto DE 2021
renova a composição do conselho gestor da Unidade de conservação 
“área de Proteção ambiental – aPa araguaia”
a diretoria de gestão e Monitoramento de Unidades de conservação do 
ideflorbio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas;
considerando o teor da lei federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
institui o sistema Nacional de Unidades de conservação/sNUc;
considerando o art. 17, caput, do decreto federal nº. 4340, de 22 de 
agosto de 2002, que regulamenta a lei federal nº. 9.985/2000;
considerando a lei estadual nº. 5.983, de 25 de julho de 1996, que cria a 
área de Proteção ambiental são geraldo do araguaia;
considerando a Portaria seMa nº. 3.705, de 28 de dezembro de 2009, que 
institui o conselho gestor da área de Proteção ambiental são geraldo do 
araguaia - aPa araguaia;
considerando o art. 2º inciso xvii da lei estadual nº. 6.963/2007 com re-
dação alterada pela lei estadual nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015; torna 
competência do instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade 
do estado do Pará;
considerando a instrução Normativa ideflor-bio nº. 002/2015, que regu-
la os processos de criação, composição, nomeação e renovação dos con-
selhos gestores de Unidades de conservação da Natureza e dos conselhos 
de Mosaicos de Unidades de conservação.
resolve:
art. 1º. renovar a composição do conselho e nomear membros do conse-
lho deliberativo da área de Proteção ambiental são geraldo do araguaia - 
aPa araguaia a contar da data da reunião de posse dos conselheiros abaixo 
discriminados a comporem o conselho da área de Proteção ambiental são 
geraldo do araguaia - aPa araguaia para exercerem o mandato nos próxi-
mos 02 (dois) anos.
i - representantes do Poder Público:
a) instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade do estado 
do Pará - ideflor-bio.
conselheiro titular: laís dos santos Mercedes costa
conselheiro suplente: Maria do Perpetuo socorro rodrigues de almeida
b) Universidade federal do sul e sudeste do Pará – UNifessPa
conselheiro titular: felipe fernando da silva siqueira
conselheiro suplente: Paulo Nogueira da costa

c) Museu Paraense emílio goeldi – MPeg
conselheiro titular: leandro vale ferreira
conselheiro suplente: andré dos santos bragança gil
d) instituto de colonização e reforma araguaia – iNcra
conselheiro titular: adalberto rocha gomes
conselheiro suplente: adão sousa de Melo
e) secretaria de estado de turismo - setUr
conselheiro titular: Ultimo augusto correa de Miranda
conselheiro suplente: reginaldo josé Pereira Paiva
f) fundação casa da cultura de Marabá - fccM
conselheiro titular: Marlon Prado
conselheiro suplente: Pablo josé leite dos santos
g) empresa de assistência técnica e extensão rural do Pará – eMater
conselheiro titular: iale da glória Marcos
conselheiro suplente: domingos Helson coelho cézar
h) secretaria Municipal de agricultura – seMaPa
conselheiro titular: alberto luciano rodrigues laranjeira junior
conselheiro suplente: francisco vieira da silva
i) Universidade do estado Pará – UePa
conselheiro titular: javan Pereira Motta
conselheiro suplente: luiz eduardo de lima Melo
j) secretaria de saúde de são geraldo do araguaia-Pa
conselheiro titular: douglas da costa e silva
conselheiro suplente: jhonathan feitosa costa
k) secretaria de turismo de são geraldo do araguaia-Pa
conselheiro titular: josé de ribamar gomes filho
conselheiro suplente: orlando Pereira bringel
l) defesa civil de são geraldo do araguaia-Pa
conselheiro titular: leidiane dos santos vieira
conselheiro suplente: vanderlan da cruz Macedo
ii - representantes da sociedade civil:
a) vila santa cruz dos Martírios
conselheiro titular: valdemir ribeiro de oliveira
conselheiro suplente: vamilton Paz dos santos
b) vila sucupira
conselheiro titular: francisco oliveira Neto
conselheiro suplente: gilson fernandes lima
c) vila ilha de campo
conselheiro titular: sebastião santos silva
conselheiro suplente: jonas gonçalves silva
d) associação dos Produtores rurais da região do boqueirão - asProrbUq
conselheiro titular: Nilton ribeiro costa
conselheiro suplente: erlan cesar da silva
e) associação dos Pequenos e Médios Produtores rurais do Projeto de as-
sentamento tira catinga i - asticUM
conselheiro titular: josé eustáquio Martins
conselheiro suplente: rosely aparecida ventura
f) sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de são geraldo 
do araguaia - sttr
conselheiro titular: ana cleide Mendes barros
conselheiro suplente: simone carvalho da silva alves
g) sindicato dos Produtores rurais de são geraldo do araguaia - sPrasaga
conselheiro titular: angelo clemente costa Neto
conselheiro suplente: jorge Henrique canile silva
h) grupo de agente ambientais voluntários - gaav
conselheiro titular: francinaldo alves bezerra
conselheiro suplente: antônio Pereira dos santos
i) associação dos Nativos da aPa araguaia
conselheiro titular: emival borges da cruz
conselheiro suplente: daniel ribeiro costa
j) associação raposos da serra (cooPerg)
conselheiro titular: francisca Hilva socorro liar
conselheiro suplente: jaílson sousa aquino
k) associação de bombeiros civis voluntários de são geraldo do araguaia-
Pa
conselheiro titular: Walison rodrigues da silva
conselheiro suplente: ricardo Pereira de lima
l) associação comercial e industrial de são geraldo do araguaia-Pa – 
acisga
conselheiro titular: Kléber fernandes de bodas
conselheiro suplente: ann claudine do Mont figueiredo
art. 2º. o Presidente do conselho da área de Proteção ambiental são ge-
raldo do araguaia - aPa araguaia é o gerente da Unidade de conservação, 
conforme estabelece o art.17 do decreto federal nº. 4.340/2002, que, em 
suas faltas ou impedimentos, poderá ser substituído por um vice-presiden-
te, designado pelo ideflor-bio.
art. 3º. caberá ao presidente do conselho a indicação dos conselheiros, à 
diretoria de gestão e Monitoramento de Unidades de conservação - dg-
MUc/ ideflor-bio a qual os nomeará para mandato de (02) dois anos, 
renovável por igual período, não remunerado e considerado atividade de 
relevante interesse público;
art. 4º. compete ao conselho da área de Proteção ambiental são geraldo 
do Araguaia - APA Araguaia, sem prejuízo das competências definidas no 
art. 20 do decreto federal nº. 4.340/2002:
i - manifestar-se sobre assuntos de interesse da Unidade de conservação;
ii - estimular o protagonismo dos setores na gestão e no monitoramento 
da Unidade de conservação;
iii - apoiar a efetividade da conservação da biodiversidade e a implemen-
tação dos objetivos de criação da Unidade de conservação;
iv - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de con-
servação, promovendo ampla discussão sobre seus objetivos ambientais e 
sociais, bem como sobre a gestão da Unidade;
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v - demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa e 
de desenvolvimento socioambiental, ações de conservação, pesquisa, edu-
cação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo que promo-
vam a conservação dos recursos naturais das Unidades de conservação, 
sua Zona de Amortecimento ou território de influência;
vi - propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualida-
de de vida e apoio ao extrativismo às populações tradicionais beneficiárias 
da Unidade de conservação;
vii - incentivar, no que couber, as populações tradicionais a buscarem 
sua organização formal perante a sociedade;
VIII - oficializar os resultados das deliberações de relevante interesse pú-
blico por meio de resoluções, registradas em ata da reunião correspon-
dente;
ix - promover ampla discussão sobre a efetividade da Unidade de conser-
vação e as iniciativas para sua implementação;
x - formalizar recomendações e moções, registradas em ata de reu-
nião correspondente;
xi - acompanhar e propor ações para a elaboração, implementação, moni-
toramento, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão da Unidade de 
conservação, em especial os Planos de gestão;
xii - estabelecer mecanismos de tomada de decisão que assegurem a 
efetiva participação da sociedade na gestão da Unidade de conservação;
XIII - propor formas de gestão e resolução de conflitos em articulação com 
os setores envolvidos;
xiv - debater as potencialidades de manejo dos recursos naturais da Uni-
dade de conservação, com ênfase na implementação de iniciativas sus-
tentáveis;
xv - criar, quando convier, grupos de trabalho e câmaras técnicas para 
análise e encaminhamento de especificidades da Unidade de Conservação, 
facultada a participação de representantes externos, se o Presidente do 
conselho, no uso de suas atribuições, assim considerar pertinente.
art. 5º. as normas internas de organização e funcionamento constam no 
regimento interno do conselho.
art. 6º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
laís dos santos Mercedes costa 
Presidente do conselho gestor aPa são geraldo do araguaia
Karla lessa bengtson
Presidente do ideflor-bio

PoRtARiA Nº 444 DE 17 DE AGosto DE 2021
renova a composição do conselho gestor da Unidade de conservação 
“Parque estadual da serra dos Martírios/andorinhas- PesaM”
a diretoria de gestão e Monitoramento de Unidades de conservação 
do ideflorbio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas;
considerando o teor da lei federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
institui o sistema Nacional de Unidades de conservação/sNUc;
considerando o art. 17, caput, do decreto federal nº. 4340, de 22 de 
agosto de 2002, que regulamenta a lei federal nº.9.985/2000;
considerando a lei estadual 5.982, de 25 de julho de 1996, que cria o 
Parque estadual da serra dos Martírios/andorinhas - PesaM;
considerando a Portaria seMa nº. 3.703, de 28 de dezembro de 2009, 
que institui o conselho gestor o Parque estadual da serra dos Martírios/ 
andorinhas - PesaM;
considerando o art. 2º inciso xvii da lei estadual nº. 6.963/2007 com re-
dação alterada pela lei estadual nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015; torna 
competência do instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade 
do estado do Pará;
considerando a instrução Normativa ideflor-bio nº. 002/2015, que regu-
la os processos de criação, composição, nomeação e renovação dos con-
selhos gestores de Unidades de conservação da Natureza e dos conselhos 
de Mosaicos de Unidades de conservação.
resolve:
art. 1º. renovar a composição do conselho e nomear membros do con-
selho consultivo do Parque estadual da serra dos Martírios/andorinhas 
- PesaM, a contar da data da reunião de posse dos conselheiros abaixo 
discriminados a comporem o conselho do Parque estadual da serra dos 
Martírios/ andorinhas – PesaM para exercerem o mandato nos próximos 
02 (dois) anos.
i - representantes do Poder Público:
a) instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade do estado 
do Pará - ideflor-bio.
conselheiro titular: laís dos santos Mercedes costa
conselheiro suplente: Maria do Perpetuo socorro rodrigues de almeida
b) Universidade federal do sul e sudeste do Pará – UNifessPa
conselheiro titular: felipe fernando da silva siqueira
conselheiro suplente: Paulo Nogueira da costa
c) Museu Paraense emílio goeldi – MPeg
conselheiro titular: leandro vale ferreira
conselheiro suplente: andré dos santos bragança gil
d) instituto chico Mendes de biodiversidade - icMbio
conselheiro titular: Manoel delvo bezerra dos santos
conselheiro suplente: rodrigo leal Moraes
e) secretaria de estado de turismo - setUr
conselheiro titular: Ultimo augusto correa de Miranda
conselheiro suplente: reginaldo josé Pereira Paiva
f) fundação casa da cultura de Marabá - fccM
conselheiro titular: Marlon Prado
conselheiro suplente: Pablo josé leite dos santos
g) secretaria Municipal de Meio ambiente de são geraldo do araguaia – 
seMMa
conselheiro titular: joão batista barbosa Matos
conselheiro suplente: alex da costa lima
h) secretaria Municipal de agricultura – seMaPa

conselheiro titular: alberto luciano rodrigues laranjeira junior
conselheiro suplente: francisco vieira da silva
i) Universidade do estado Pará – UePa
conselheiro titular: javan Pereira Motta
conselheiro suplente: luiz eduardo de lima Melo
j) secretaria de saúde de são geraldo do araguaia-Pa
conselheiro titular: douglas da costa e silva
conselheiro suplente: jhonathan feitosa costa
k) secretaria de turismo de são geraldo do araguaia-Pa
conselheiro titular: josé de ribamar gomes filho
conselheiro suplente: orlando Pereira bringel
l) defesa civil de são geraldo do araguaia-Pa
conselheiro titular: leidiane dos santos vieira
conselheiro suplente: vanderlan da cruz Macedo
ii - representantes da sociedade civil:
a) vila santa cruz dos Martírios
conselheiro titular: Maria Neide Paz dos santos rodriguez
conselheiro suplente: Maria iolanda lopes costa
b) vila sucupira
conselheiro titular: raimundo gomes da silva
conselheiro suplente: quitéria de cácia oliveira
c) vila ilha de campo
conselheiro titular: vilma torres Pinheiro
conselheiro suplente: Paulo ribeiro dos santos
d) associação dos Produtores rurais da região do boqueirão - asProrbUq
conselheiro titular: gesivan alves dos santos
conselheiro suplente: renilson da costa vale
e) associação dos Pequenos e Médios Produtores rurais do Projeto de as-
sentamento tira catinga i - asticUM
conselheiro titular: laurenice aparecida gomes dos santos
conselheiro suplente: josé vicente ramos de jesus
f) sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de são geraldo 
do araguaia - sttr
conselheiro titular: simone carvalho da silva alves
conselheiro suplente: Mariza cristina sousa Matos
g) grupo de agente ambientais voluntários - gaav
conselheiro titular: francisco dos santos
conselheiro suplente: francinaldo alves bezerra
h) associação dos Nativos da aPa araguaia
conselheiro titular: Maria Madalena lopes da silva
conselheiro suplente: silvia almeida chaves
i) associação raposos da serra (cooPerg)
conselheiro titular: Marcus vinitius Yasohati tokuda
conselheiro suplente: oseias Passos Pimentel
j) associação de bombeiros civis voluntários de são geraldo do araguaia-
Pa
conselheiro titular: Walison rodrigues da silva
conselheiro suplente: ricardo Pereira de lima
k) associação comercial e industrial de são geraldo do araguaia-Pa – 
acisga
conselheiro titular: Kléber fernandes de bodas
conselheiro suplente: ann claudine do Mont figueiredo
art. 2º. o Presidente do conselho do Parque estadual da serra dos Martí-
rios/andorinhas - PesaM é o gerente da Unidade de conservação, confor-
me estabelece o art.17 do decreto federal Nº 4.340/2002, que, em suas 
faltas ou impedimentos, poderá ser substituído por um vice-presidente, 
designado pelo ideflor-bio;
art. 3º. caberá ao presidente do conselho a indicação dos conselheiros, à 
diretoria de gestão e Monitoramento de Unidades de conservação - dg-
MUc/ideflor-bio a qual os nomeará para mandato de dois anos, renová-
vel por igual período, não remunerado e considerado atividade de relevan-
te interesse público;
art. 4º. compete ao conselho do Parque estadual da serra dos Martírios/ 
Andorinhas PESAM, sem prejuízo das competências definidas no Art. 20 do 
decreto federal nº 4.340/2002:
i - manifestar-se sobre assuntos de interesse da Unidade de conservação;
ii - estimular o protagonismo dos setores na gestão e no monitoramento 
da Unidade de conservação;
iii - apoiar a efetividade da conservação da biodiversidade e a implemen-
tação dos objetivos de criação da Unidade de conservação;
iv - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de con-
servação, promovendo ampla discussão sobre seus objetivos ambientais e 
sociais, bem como sobre a gestão da Unidade;
v - demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa e 
de desenvolvimento socioambiental, ações de conservação, pesquisa, edu-
cação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo que promo-
vam a conservação dos recursos naturais das Unidades de conservação, 
sua Zona de Amortecimento ou território de influência;
vi - propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualida-
de de vida e apoio ao extrativismo às populações tradicionais beneficiárias 
da Unidade de conservação;
vii - incentivar, no que couber, as populações tradicionais a buscarem 
sua organização formal perante a sociedade;
VIII - oficializar os resultados das deliberações de relevante interesse público 
por meio de resoluções, registradas em ata da reunião correspondente;
ix - promover ampla discussão sobre a efetividade da Unidade de conser-
vação e as iniciativas para sua implementação;
x - formalizar recomendações e moções, registradas em ata de reu-
nião correspondente;
xi - acompanhar e propor ações para a elaboração, implementação, moni-
toramento, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão da Unidade de 
conservação, em especial os Planos de gestão;
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xii - estabelecer mecanismos de tomada de decisão que assegurem a 
efetiva participação da sociedade na gestão da Unidade de conservação;
XIII - propor formas de gestão e resolução de conflitos em articulação com 
os setores envolvidos;
xiv - debater as potencialidades de manejo dos recursos naturais da Unidade 
de conservação, com ênfase na implementação de iniciativas sustentáveis;
xv - criar, quando convier, grupos de trabalho e câmaras técnicas para 
análise e encaminhamento de especificidades da Unidade de Conservação, 
facultada a participação de representantes externos, se o Presidente do 
conselho, no uso de suas atribuições, assim considerar pertinente.
art. 5º. as normas internas de organização e funcionamento constam no 
regimento interno do conselho.
art. 6º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
laís dos santos Mercedes costa 
Presidente do conselho gestor aPa são geraldo do araguaia
Karla lessa bengtson
Presidente do ideflor-bio

Protocolo: 693768

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 431 DE 13 DE AGosto DE 2021
fundamento legal:  conforme o processo nº 2021/872182 e art. 145 da 
lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: reunião com a diretoria da dgMUc e equipe técnica da grNe, 
para planejamento de atividades voltadas a aPa algodoal
origem: Maracanã-Pa
destino: belém-Pa.
Período: 23 a 25/08/2021 -  2,5 (duas e meia) diárias
servidor: diego costa lopes - 5960404 - gerente
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

PoRtARiA Nº 422 DE 11 DE AGosto DE 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o tre-
cho da região do lago grande - zona rural de Monte alegre-Pa, de 08 a 
14/08/2021:

servidor objetivo
Patricia cristina de leão Messias, matrícula nº 57224309, 

cargo de gerente. Realizar monitoramento e fiscalização no Parque Estadual 
Monte alegre e sua zona de amortecimento.josé janderson ferreira costa, matrícula nº 5960556, 

cargo de técnico em gestão ambiental.
luana Wanessa assunção silva, matrícula nº 5904889, 

cargo de auxiliar operacional. suporte logístico.

Pedro Paulo de souza queiroz, matrícula nº 5942921, 
cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/840213 e art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 693771
..

sEcREtARiA DE EstADo
DE sEGuRANçA PúBLicA
E DEfEsA sociAL

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N.º 088/2021 - GAB/sEGuP
BELéM-PA, 16 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 012/2021-segUP/fes-
Pds/Pa, celebrado com a empresa r j c defesa e aeroesPacial ltda, 
inscrita no cNPj/Mf sob o nº 71.919.328/0001-54, oriundo do Processo 
nº 2021/703006, através do fUNdo estadUal de segUraNÇa PÚblica/
fesPds e decorrente da ata de registro de PreÇo N° 006/2020/cPl/
PMPa, cujo objeto 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, cur-
so de tropa Montada, (nível cabo e soldado), pertencentes ao efetivo do 
comando de Missões especiais – cMe e curso de operações ambientais 
– coPaM do comando de Policiamento ambiental, da Polícia Militar do es-
tado do Pará, conforme as especificações técnicas contidas no Termo de 
referência.
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, fiscais para acompanhar e fiscalizar a execução do Con-
trato nº 012/2021-segUP/fesPds/Pa, os servidores abaixo relacionados:
- Major qoPM edson Melo de castro, Matrícula funcional n° 541945581, 
como Presidente;
- 2° sgt PM Márcio josé lobato cardoso, Matrícula funcional n° 057014301, 
como suplente.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de segurança Pública do estado do Pará

Protocolo: 694133

PoRtARiA Nº 089/2021/GAB.sEc/sEGuP.
BELéM/PA, 18 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;

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: alexaNdre MascareNHas dos saNtos - cel qoPM
cPf: 805.236.172-91

- Membro:
NoMe: fraNcisco ferreira crUz - 1° sgt bM

cPf: 442.599.992-49
- Membro:

NoMe: Kleber daMasceNo saNtaNa - cb PM
cPf: 750.070.022-91

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: 693865

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 1238/2021-sAGA
BELéM, 18 DE AGosto DE 2021

coNsideraNdo: o Processo nº2021/906066, e Mem. Nº 16/2021-gsa-
ga, de 18.08.2021.
coNsideraNdo: Portaria Nº1141/2021-saga, de 26.07.2021,publicada 
no doe nº34.652, de 28.07.2021, que concedeu 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares à servidora larissa coelHo bitteNcoUrt, gerente de 
treinamento e desenvolvimento, Mf 5897766/4, 2020/2021, no período 
de 08.09 a 07.10.2021.
r e s o l v e:
designar a servidora tereziNHa aNdrade do NasciMeNto, secretária 
gabinete, Mf8014412/4, para responder pelo cargo de gerente de treina-
mento e desenvolvimento, no referido período.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 693970
PoRtARiA Nº1235/2021-sAGA
BELéM, 18 DE AGosto DE 2021

coNsideraNdo: o Processo nº 2021/865840, e Mem. Nº 74/2021-ouvi-
doria, de 09.08.2021.
coNsideraNdo: Portaria Nº936/2021-saga, de 28.06.2021, publicada 
no doe nº34.623, de 29.06.2021, que concedeu 30(tinta) dias de férias 
regulamentares à servidora PatrÍcia MileNa torres raiol, assessor ii, 
Mf 5950003/1, 2020/2021, no período de 02.09 a 31.08.2021.
r e s o l v e:
designar o servidor Mário rassi coNceiÇÃo aMoras , auxiliar técni-
co, Mf 3219372/1 para responder pelo cargo de assessor ii, no referido período.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 693870

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 922/2021 - sAGA, PuBLicADA EM 
DoE Nº 34.621, PuBLicADA EM 25.06.2021

oNDE Lê: PerÍodo: 29.06 à 07.07.2021
LEiA-sE: PerÍodo: 09 à 19.07.2021
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 1075/2021 - sAGA, PuBLicADA EM 
DoE Nº 34.642, PuBLicADA EM 16.07.2021

oNDE Lê: PerÍodo: 12 à 22.07.2021
LEiA-sE: PerÍodo: 12 à 16.07.2021
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 1207/2021 - sAGA, PuBLicADA EM 
DoE Nº 34.672, PuBLicADA EM 17.08.2021

oNDE Lê: qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 01(uma) 
de pousada
LEiA-sE: qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) 
de pousada
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

Protocolo: 694252
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Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 012/2021-sEGuP/PA
a secretaria de estado de segurança Pública e defesa social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PregÃo, na forma eletrôNica, do 
tipo MeNor PreÇo pelo critério de julgamento MeNor PreÇo Por lote, 
modo de disputa aberto.
objeto: aquisição de 18 (dezoito) aeronaves remotamente pilotadas 
(rPas), usualmente denominados “droNes, para atender a secretaria 
de estado de segurança Pública e defesa social, com recurso oriundo do 
Convênio nº 907362/2020 firmados entre a SEGUP/PA e SEGEN-MJ, de 
acordo com as condições e especificações do Termo de Referência, Anexo 
i do edital.
data da abertUra: 01/09/2021.
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
eNdereÇo eletrôNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (Uasg: 
925801)
obs: o presente edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
belém(Pa), 18 de agosto de 2021.
caroline de almeida Martins
Pregoeira segUP/Pa

Protocolo: 693866

.

.

APostiLAMENto
.

2º tERMo DE APostiLAMENto Ao coNtRAto 
Nº 010/2019-sEGuP/PA

NÚMero do coNtrato: 010/2019-segUP.
Partes: secretaria de estado de segurança Pública e defesa social – se-
gUP, cNPj nº. 05.054.952/0001-01 e a empresa P. a. eNgeNHaria co-
Mercial ltda - Me, cNPj n° 09.605.413/0001-74
Modalidade: Pregão eletrônico nº 011/2018-segUP/Pa
base legal do aPostilaMeNto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
objeto coNtratUal: contratação de empresa especializada na presta-
ção de eventuais serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, 
com fornecimento de materiais, visando execução de atividades de manu-
tenção, reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidráulicas, 
telefonia, lógica, pintura e cobertura para atender as necessidades dos 
órgãos que compõem a secretaria de estado de segurança Pública e de-
fesa social. .
objetivo do aPostilaMeNto: adequar a dotação orçamentária do ins-
trumento contratual, para cobertura de suas despesas.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 21.101.06.181.1502.8261 - realização das 
ações do centro integrado de operações; Natureza: 339039, fonte: 0301
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de segurança Públi-
ca; Natureza: 339039; fonte: 0301
belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa

Protocolo: 694084
PRocEsso: 2021/240471
iNtEREssADo: PcPA / sEGuP

 1º tERMo DE APostiLAMENto - coNtRAto Nº 12/2021
o 1º terMo de aPostilaMeNto ao coNtrato nº 12/2021, celebrado 
entre o fUNdo de iNvestiMeNto de segUraNÇa PÚblica - fisP e a 
empresa it Protect serviÇos de coNsUltoria eM iNforMática ei-
reli.
1 – Do oBJEto
constitui objeto do presente termo de apostilamento a alteração da cláU-
sUla sexta – do recUrsos fiNaNceiros: Natureza: 449052 que pas-
sará para 449052 e 339039.
2 – DA RAtificAção
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.
belém, 18 de agosto de 2021.
fundo de investimento de segurança Pública - fisP/segUP
fabio da lUz de PiNHo
diretor e ordenador de despesa do fisP

Protocolo: 694056

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1223/2021–sAGA
objetivo: para apoio aos servidores da casa Militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): sÃo felix do xiNgU/Pa
PerÍodo: 28.06 à 04.07.2021
qUaNtidade de diárias: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
servidor(es): teN cel PM aNdrÉ icassatti qUeiroz, Mf: 5817889-1
teN cel PM viNÍciUs edUardo vidal de oliveira, Mf: 58177571
cb PM aNdersoN fábio araUjo farias, Mf: 54190301-2
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1224/2021–sAGA
objetivo: por ocasião da “operação verão 2021”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa

destiNo(s): acará e barcareNa/Pa
PerÍodo: 31.07 à 01.08.2021
qUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
servidor(es): teN cel PM Marcelo fabrÍcio da costa de albU-
qUerqUe, Mf: 5817722-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1225/2021–sAGA
objetivo: para acompanhar a entrega da embarcação lv Motor 60 HP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): MaraPaNiM/Pa
PerÍodo: 19 à 20.07.2021
qUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
servidor(es): teN cel PM Marcelo fabrÍcio da costa de albU-
qUerqUe, Mf: 5817722-1
cb PM WilliaM MarqUes de castro, Mf: 57232347
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1226/2021–sAGA
objetivo: para participar da “oPeraÇÃo verÃo 2021”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 23 à 26.07.2021
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
servidor(es): sUb teN PM josÉ Maria alves Mota, Mf: 540684-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1227/2021–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: 01 à 08.08.2021
qUaNtidade de diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
servidor(es): cb PM WasHiNgtoN de aviz cHaves, Mf: 57222254-1
cb PM lUciaNa dos saNtos qUadros, Mf: 57221825-1
cb PM joÃo de jesUs de seNa aNtUNes, Mf: 54194835
sUb teN PM josÉ aUgUsto dos saNtos sales, Mf: 5589134-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1228/2021–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): MaracaNÃ/vila de algodoal/Pa
PerÍodo: 20 à 22.07.2021
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
servidor(es): sUb teN PM josÉ Maria alves Mota, Mf: 5406846-1
sgt PM saNdoval sÉrgio Moraes de soUsa, Mf: 5676541-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

Protocolo: 694223
PoRtARiA Nº 1213/2021–sAGA

objetivo: para apoio aos servidores da casa Militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): coNceiÇÃo do aragUaia/Pa
PerÍodo: 27 a 29.07.2021
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
servidor(es): teN cel PM aldeMi josÉ de soUza carNeiro jÚNior, 
Mf: 5817838-1
caP PM ÉdiMo MaUro coelHo costa, Mf: 5630312-1
cb PM arqUiMedes goMes araÚjo, Mf: 57200022-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1214/2021–sAGA
objetivo: para apoio aos servidores da casa Militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): coNceiÇÃo do aragUaia/Pa
PerÍodo: 28 a 29.07.2021
qUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
servidor(es): Maj PM Marcelo Pereira sá, Mf: 54197044-1
qUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): Haroldo caÑizo Pereira, Mf: 54197238-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1215/2021–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): tailâNdia/Pa
PerÍodo: 11 a 12.08.2021
qUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
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servidor(es): sgt PM ricHards soUsa MarqUes, Mf: 5826993-1
cb PM Kleber daMasceNo saNtaNa, Mf: 54193240-1
cb PM NeHeMias Peixoto soares, Mf: 57222471-1
cb PM HerYeWertoN rêgo PaUla, Mf: 57175072-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1216/2021–sAGA
objetivo:para realizar manutenção corretiva nas embarcações que serão 
utilizados na “operação verão 2021”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): bagre e cUrraliNHo/Pa
PerÍodo: 02 a 08.08.2021
qUaNtidade de diárias: 6 ½ (seis e meia)
servidor(es):aNdersoN Moraes castro, Mf: 5946272-2
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1217/2021–sAGA
objetivo:para realizar manutenção corretiva nas embarcações que serão 
utilizados na “operação verão 2021”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): bagre e cUrraliNHo/Pa
PerÍodo: 02 a 08.08.2021
qUaNtidade de diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
servidor(es):sgt PM jose alexaNdre dos saNtos, Mf: 5587433-1
cb PM Marco aNtôNio HolaNda MariNHeiro, Mf: 57222513-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1218/2021–sAGA
objetivo:para participar da “oPeraÇÃo verÃo 2021”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): saliNoPolis/Pa
PerÍodo: 30.07 a 02.08.2021
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
servidor(es):teN cel PM geraldo Magela da silva falcÃo jÚNior, 
Mf: 5773989-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1219/2021–sAGA
objetivo:para participar da “oPeraÇÃo verÃo 2021”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): tUcUrUi,vitoria do xiNgU e Porto de Moz/Pa
PerÍodo: 23.07 a 05.08.2021
qUaNtidade de diárias: 13 ½ (trêze e meia)
servidor(es): raMiro araÚjo alves, Mf: 5913111-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1220/2021–sAGA
objetivo:para participar da “oPeraÇÃo verÃo 2021”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): saliNoPolis/Pa
PerÍodo: 30.07 a 02.08.2021
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
servidor(es):teN cel PM oPHir dUarte MUfarrej, Mf: 5808120
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1221/2021–sAGA
objetivo: para apoio na “oPeraÇÃo saraUá”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): ParagoMiNas,iPixUNa do Pará/Pa
PerÍodo: 17 a 19.08.2021
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
servidor(es):sgt bM carlos alberto oliveira de aqUiNo, 
Mf: 5634814-1
cb PM lUciaNo vitor de soUza crUz, Mf: 54193235-1
cb PM Kleber daMasceNo saNtaNa, Mf: 54193240-1
cb PM cHarles adriaNo rosário saNtaNa, Mf: 54193184-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 1222/2021–sAGA
objetivo: para apoio aos servidores da casa Militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): ParaUaPebas/Pa
PerÍodo: 06 a 07.08.2021
qUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
servidor(es): teN cel PM ricardo brUNo de freitas alMeida, 
Mf: 5755425-1
caP PM gilMar MeNdes cavalcaNte, Mf: 571983331
sgt PM izaias MacHado dos saNtos, Mf: 5578000-1
qUaNtidade de diárias: 01 ½ (uma e meia)
servidor(es):Marcos roberto de aMoriM PaNtoja, Mf: 5888816-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

Protocolo: 694134

féRiAs
.

PoRtARiA Nº1236/2021-sAGA
BELéM, 18 DE AGosto DE 2021

coNsideraNdo: o Processo nº2021/902960, e Mem. nº108/2021-ditel, 
de 17.08.2021.
coNsideraNdo: Portaria Nº 169/2021-saga, de 17.08.2021, publicada 
no doe nº34.495, de 18.02.2021, que concedeu 15 (quinze) do período de 
gozo de férias do servidor, rHUaN veNÍcio eleres barros,coordenador 
de tecnologia da informação, Mf nº5950962/1, 2019/2020, no período 
de 04.03 a 18.03.2021.ficando o restante de 15 (quinze) dias, para ser 
usufruído em data oportuna.
r e s o l v e:
conceder 15 (quinze) dias do período de gozo de férias do servidor rHUaN 
veNÍcio eleres barros,coordenador de tecnologia da informação, Mf 
nº5950962/1, 2019/2020, no período de 20.09 a 04.10.2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 693935

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito A PuBLicAção coNstANtE No DiÁRio 
oficiAL Nº 34.666 DE 11/08/2021, refereNte À diarias de 
Portaria Nº 1180/2021 - saga, qUe geroU o Protocolo de 
PUblicaÇÃo: 690671.
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes.

Protocolo: 694264

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE NoMEAção DE fiscAL Nº 151/2021 –ccc: NoMear o 
teN cel QOPM RG 27321 ALESSANDRO CÉZAR CAPISTRANO NEVES, a fim 
de fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 077/2021 – CCC/PMPA celebra-
do entre a PMPa e a empresa gráfica e editora triUNfal ltda-ePP.; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/Pa, 17 de agosto de 2021; 
jorge WilsoN PiNHeiro de araÚjo – cel qoPM rg 26311; diretor de 
apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 694053
PoRtARiA DE suBstituição DE fiscAL Nº 139/2021 – ccc: No-
Meia o teN cel qoPM rg 21135 Marcos PaUlo vilHeNa barros, em 
substituição ao caP qoPM rg 32567 Marcos aNtôNio da silva oli-
VEIRA, como Fiscal do Contrato, a fim de fiscalizar o Contrato Adminis-
trativo n.º 041/2015 –ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a empresa 
vÓlUs tecNologia e gestÃo de beNefÍcios ltda; Na circunscrição 
do cPr viii altamira/Pa; NoMear o 2º teN qoaPM rg 27669 fraNci-
Naldo barroso qUaresMa em substituição ao Maj qoPM rg 29180 
alessaNdro silva celestiNo, como fiscal interino, para que exerça 
a fiscalização quando o fiscal nomeado estiver em gozo de férias e outros 
afastamentos temporários do serviço, previstos nos artigos 66 e 67 da lei 
estadual n.º 5.251/85 (estatuto dos Policiais Militares da PMPa); regis-
tre-se, publique-se, cumpra-se; belém/Pa, 18 de agosto de 2021; jorge 
WilsoN PiNHeiro de araÚjo – cel qoPM rg 26311; diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 694219
PoRtARiA DE suBstituição DE fiscAL N.º 135/2021 – ccc. No-
Mear o teN cel qoPM rg 27290 ricardo de ariMatÉia de Melo saN-
TOS, como fiscal do Contrato administrativo n.º 033/2019 – dal2/PMPa, 
em substituição ao Maj qoPM rg 29218 albiNo rodrigUes liMa, do 
contrato celebrado entre a PMPa e o sra. aNaNda Nassar Maia; NoMe-
ar o 2º sgt PM rg 23330 edsoN jHoNsoN foNtes de alMeida, como 
fiscal Interino do Contrato Administrativo nº 033/2019 – DAL2/PMPA, para 
que exerça a fiscalização, quando o fiscal nomeado estiver em gozo de 
férias e outros afastamentos temporários do serviço, previstos nos artigos 
66 e 67 da lei estadual n.º 5.251/85 (estatuto dos Policiais Militares da 
PMPa); registra-se, publique-se e cumpra-se; belém/Pa, 17 de agosto 
de 2021; jorge WilsoN PiNHeiro de araÚjo – cel qoPM rg 26311; 
diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 694203
PoRtARiA DE NoMEAção DE fiscAL Nº 153/2021 – ccc: NoMeia 
o 2º teN qoaPM rg 24140 josÉ roberto assUNÇÃo dos saNtos, em 
substituição ao 2º teN qoaPM rg 18870 clÉber caMPos cabral como 
fiscal do contrato nº051 /2021, celebrado entre a PMPA e a empresa CONS-
trUtora brilHaNte ltda. MaNter o sd PM rg 41183 gabriel daNilo 
SILVA MATOS, como fiscal interino do contrato; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; belém/Pa, 18 de agosto de 2021; ricardo do NasciMeNto 
raMos – Maj qoPM rg 29213; cHefe do ceNtro de coMPras e coN-
tratos da PMPa.

Protocolo: 694171
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PoRtARiA DE NoMEAção DE fiscAL Nº 156/2021 – ccc: NoMeia o 
teN cel qoPM rg 21135 Marcos PaUlo vilHeNa barros, em substitui-
ção ao caP qoPM rg 32567 Marcos aNtôNio da silva oliveira como 
fiscal do contrato nº 017/2020, celebrado entre a PMPA e a Srª. MARIA 
liNdiNalva barbosa da costa brito de oliveira. NoMear o 2º teN 
qoaPM rg 27669 fraNciNaldo barroso qUaresMa em substituição 
ao MAJ QOPM RG 29180 ALESSANDRO SILVA CELESTINO, como fiscal in-
terino do contrato; registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/Pa, 18 de 
agosto de 2021; jorge WilsoN PiNHeiro de araÚjo – cel qoPM rg 
26311;diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 694176
PoRtARiA DE fALEciMENto Nº 077/2021 – 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 cb PM rr 
rg 10641 raiMUNdo carlos agUiar cardoso, faleceu na cidade de 
santa isabel/Pa, na data 20 de Março de 2021, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 068593 01 55 2021 4 00014 145 0007879 02, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 25 de Março de 2021, apresen-
tada e arquivada no cvP, resolve:
art. 1º. exclUir do quadro de veteranos o cb PM rr rg 10641 raiMUN-
do carlos agUiar cardoso, em virtude do seu falecimento na data 20 
de Março de 2021;
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 20 de Março de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
quartel em belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior – cel qoPM rg 18044
comandante geral da PMPa

Protocolo: 694286
PoRtARiA DE suBstituição DE fiscAL N.º 150/2021 – ccc. No-
Mear o teN cel qoPM rg 27292 sÉrvio tÚlio goNÇalves estácio, 
em substituição ao Maj qoPM rg 26922 lUiz carlos da silva PoNtes, 
como presidente da comissão fiscalizadora ao Contrato Administrativo nº 
271/2018 – ccc/PMPa, cujo objeto destina-se a “contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviço de locação de motocicletas para 
atender as necessidades da PMPa”; NoMear o sUb teN PM rg 19388 
carlos aUgUsto NogUeira oliveira, em substitução ao 2º sgt PM rg 
13125 rUbeNs MoNteiro de soUsa , bem como NoMear o cb PM rg 
36339 diogo rodrigUes liMa de assUNÇÃo em substituição a cb PM 
rg 38929 MôNica MeNdes Maciel como membros da comissão; regis-
tra-se, publique-se e cumpra-se; belém/Pa, 18 de agosto de 2021; jorge 
WilsoN PiNHeiro de araÚjo – cel qoPM rg 26311; diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 693922
PoRtARiA DE suBstituição DE fiscAL N.º 149/2021 – ccc. No-
Mear o Maj qoPM rg 24974 exPedito Marcos Mattos aNdrade, em 
substituição a Maj qoPM rg 31141 Priscila do NasciMeNto viaNa, 
como fiscal do Contrato Administrativo nº 027/2020 – CCC/PMPA, cujo 
objeto destina-se a “locação de imóvel para abrigar a sede do cPr x, no 
município de itaitUba/Pa”; MaNter o caP qoPM rg 35461 eder saN-
TOS ARAÚJO, como fiscal Interino; Registra-se, publique-se e cumpra-se; 
belém/Pa, 18 de agosto de 2021; jorge WilsoN PiNHeiro de araÚjo 
– cel qoPM rg 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 693916

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

4º termo Aditivo ao contrato de credenciamento n° 007/2018- 
fuNsAu objeto: prestação de serviços na área da saúde. vigência: 
13/08/2021 a 12/08/2022 fontes: 0101 (recurso do tesouro) /0150 (re-
curso Próprio) /0350 (recurso Próprio e superávit) /Programa de trabalho: 
06303150282770000 /Natureza de despesa: 339039 contratante: fundo 
de saúde dos servidores Militares - fUNsaU contratada: cib – coNsUl-
tÓrios iNtegrados de bragaNÇa ltda ordenador: lisio edUardo 
caPela HerMes cel qosPM rg 27235 diretor do fUNsaU.

Protocolo: 694140

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 700/2021-DGA-suP fuNDos; suprido, jose fraNKliN 
dos saNtos vieira, sUbteN PM, Mf 3390004/1, do efetivo do (a) baNda 
de MUsica; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.500,00; elemento de despesa: 
33.90.30 – Material de coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel qoPM
Portaria Nº 701/2021-dga-sUP fUNdos; suprido, carlos dÓria 
saNtos, cel PM, Mf 5755395/1, do efetivo do (a) cPe/beleM; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 2.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 – Material 
de coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto boulhosa bezerra, cel qoPM

PoRtARiAs DE coNcEssão – sEM EfEito
fica tornada sem efeito as publicações das portarias nºs 544 e 604/2021-
dga/sUP fUNdos, tornadas públicas pelo doe nº 34.665, de 11ago21, 
que concedeu suprimento de fundos em favor das dgP e cPe, respectiva-
mente; ordenador de despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel 
qoPM.

Protocolo: 694038

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1378/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 21 a 23/06/2021; quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: caP PM Érica amanda da 
silva batista; cPf: 865.534.882-15; valor: r$ 580,28. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 694067

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.090 de 15/01/2020, referente as diárias, portarias nº 3350/19-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 514702.

Protocolo: 694058
toRNAR sEM EfEito, a Publicação do 4º termo Aditivo ao contrato 
de credenciamento nº 007/2018-fuNsAL, publicado no Diário Oficial 
do estado nº 34.674 de 18/08/2021 com Protocolo nº 693407; registre-
se, publique-se e cumpra-se; belém/Pa, 18 de agosto de 2021; lÍsio 
edUardo caPela HerMes cel qosPM rg 27235 diretor do fUNsaU.

Protocolo: 694138

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto AtA DE REGistRo DE PREços
AtA DE REGistRo DE PREços Nº 019/2021/cPL/PMPA

esPÉcie: ata de registro de Preços nº 019/2021/cPl/PMPa, celebrada 
entre a PolÍcia Militar do Pará, cNPj nº 05.054.994/0001-42 e a em-
presa aHcor coMercio de ProdUtos odoNtolÓgicos ltda cNPj Nº 
37.556.213/0001-04.
Modalidade: Pregão eletrônico srP nº 030/2021/cPl/PMPa.
objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de mate-
riais odontológicos para a odontoclinica da Polícia Militar do Pará - odc, 
de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus 
anexos.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
lei estadual no 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020, decreto estadual n° 534, de 04 de fevereiro de 
2020 e legislação correlata.
data de assiNatUra: 17/08/2021.
vigêNcia: doze meses, contados a partir desta publicação.
sigNatários: Pela PolÍcia Militar do Pará, cel PM rg 18044 josÉ 
dilsoN Melo de soUza jÚNior - comandante-geral; e pela empresa 
aHcor coMercio de ProdUtos odoNtolÓgicos, a senhora amanda 
carolina cândida lopes da silva, cPf: 027.813.562-55, representante le-
gal.
PreÇos registrados:
GRuPo 1

iteM descriÇÃo/Marca/Modelo qUaNtidade regis-
trada

valor UNitário 
registrado aPreseNtaÇÃo

01 adesivo fotopolimerizável adper 50 r$ 118,31 frasco

02 adesivo fotopolimerizável com adesão para 
esmalte 50 r$ 13,54 frasco

03
adesivo fotopolimerizável auto condicio-

nante monocomponente para aplicação em 
diferentes substratos.

50 r$ 17,80 frasco

04 aplicador de adesivo fino 200 r$ 12,00 frasco

05 aplicador de adesivo regular 200 r$ 10,00 frasco

06 condicionador dental gel à base de ácido 
fosfórico. 200 r$ 4,26 emabalagem

07 Resina natural flow - A2 50 r$ 14,16 seringa

08 Resina natural flow - A3 50 r$ 14,16 seringa

09 resina - a1.resina universal fotopolimerizável 50 r$ 26,42 seringa

10 resina - a2.resina universal fotopolimerizável 50 r$ 26,42 seringa

11 resina - a3. resina universal fotopolime-
rizável 100 r$ 26,42 seringa

12 resina - a3. resina universal fotopolime-
rizável 100 r$ 26,42 seringa

13 resina - a4.resina universal fotopolimerizável 50 r$ 26,42 seringa

14 resina - a4.resina universal fotopolimerizável 50 r$ 26,42 seringa

15 resina - b2.resina universal fotopolimerizável 50 r$ 26,42 seringa

16 resina - b3.resina universal fotopolimerizável 100 r$ 26,42 seringa

17 resina - b4.resina universal fotopolimerizável 50 r$ 26,42 seringa

18 resina - c1.resina universal fotopolimerizável 25 r$ 26,42 seringa
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GRuPo 2

iteM descriÇÃo/Marca/Modelo qUaNtidade regis-
trada

valor UNitário 
registrado aPreseNtaÇÃo

19
agulha odontológica, material aço inoxidá-

vel siliconizado, aplicação gengival / aneste-
sia, dimensão 30 g curta

50 r$ 34,75 caixa

20
agulha odontológica, material: aço ino-

xidável siliconizado, aplicação: gengival , 
anestesia, dimensão: 30 g longa,

50 r$ 34,75 caixa

21 anestésico tópico gel benzocaína (200mg/g) 25 r$ 7,13 Pote

22 anestésico cloridrato de Mepivacaína 2% +
epinefrina 1 100 r$ 100,07 tUbete

23 anestésico cloridrato de lidocaína 2% + 
epinefrina 150 r$ 72,35 tUbete

GRuPo 3

iteM descriÇÃo/Marca/Modelo qUaNtidade regis-
trada

valor UNitário 
registrado aPreseNtaÇÃo

24 broca carbide br nº 04 80  r$ 7,99 Unidade

25 broca carbide br nº 06 80 r$ 7,33 Unidade

26 broca cirúrgica para alta rotação haste 
longa 701 80 r$ 7,65 Unidade

27 broca cirúrgica para alta rotação haste 
longa 702 80 r$ 8,64 Unidade

28 broca cirúrgica para alta rotação haste 
longa 703 50 r$ 8,30 Unidade

29 broca diamantada 1011 500 r$ 1,98 Unidade

30 broca diamantada 1012 500 r$ 1,50 Unidade

31 broca diamantada 1012 Hl 100 r$ 1,64 Unidade

32 broca diamantada 1013 500 r$ 1,38 Unidade

33 broca diamantada 1013 Hl 100 r$ 2,30 Unidade

34 broca diamantada 1014 500 r$ 1,47 Unidade

35 broca diamantada 1014 Hl 500 r$ 2,30 Unidade

36 broca diamantada 1016 400 r$ 2,30 Unidade

37 broca diamantada 1016 Hl 500 r$ 1,35 Unidade

38 broca diamantada 1302 50 r$ 1,87 Unidade

39 broca diamantada 3080 50 r$ 1,90 Unidade

40 broca diamantada 3081 100 r$ 2,30 Unidade

41 broca diamantada 3082 100 r$ 1,55 Unidade

42 broca diamantada 3118 500 r$ 1,90 Unidade

43 broca diamantada 3118 f 500 r$ 1,80 Unidade

44 broca diamantada 3118 ff 500 r$ 2,30 Unidade

45 broca diamantada 3168 500 r$ 2,00 Unidade

46 broca diamantada 3168 f 500 r$ 2,07 Unidade

47 broca diamantada 3168 ff 500 r$ 2,07 Unidade

48 broca diamantada 3195 300 r$ 2,17 Unidade

49 broca diamantada 3195 f 500 r$ 2,07 Unidade

50 broca diamantada 3195 ff 500 r$ 1,55 Unidade

51 broca diamantada 4084 50 r$ 1,95 Unidade

52 broca transmetal 50 r$ 16,23 Unidade

53 broca diamantada eNdo z 150 r$ 15,00 Unidade

54 broca carbide fg zecrya
( cônica longa) 30 r$ 16,00 Unidade

55 broca carbide fg 12 lâminas nº 283 50 r$ 20,00 Unidade

56 broca carbide fg 12 lâminas nº 284 50 r$ 20,00 Unidade

GRuPo 4

iteM descriÇÃo/Marca/Modelo qUaNtidade regis-
trada

valor UNitário 
registrado aPreseNtaÇÃo

57 cimento cirúrgico periodontal em pasta 
sem eugenol. 15 r$ 82,72 frasco

58 cimento de ionômero de vidro, tipo forra-
ção, ativação autopolimerizável 50 r$ 21,00 frasco

59 cimento de ionômero de vidro, tipo forra-
ção, ativação autopolimerizável a2 100 r$ 18,13 frasco

60 cimento ionômero de vidro para restaura-
ção autofotopolimerizável a3 100 r$ 18,13 frasco

61 cimento óxido de zinco e eugenol alta resis-
tência mecânica 80 r$ 24,00 frasco

62 cimento restaurador provisório endodôntico 80 r$ 23,74 frasco

GRuPo 10
 

iteM descriÇÃo/Marca/Modelo qUaNtidade regis-
trada

valor UNitário 
registrado  aPreseNtaÇÃo

133 touca hospitalar 100 r$ 19,73 embalagem

134 Algodão hidrófilo ão estéril 100% puro 
algodão 50 r$ 20,12 emabalagem

135 álcool etílico, tipo hidratado , teor alcóólico 
70% 300 r$ 5,75 frasco

136 avental para dentista descartável branco 
manga longa com elástico 30g 50 r$ 8,00 Unidade

137 avental tipo babador adulto descartável 60 r$ 12,84 Pacote

138 bicarbonato de sódio 20 r$ 10,66 sachê

obs: os grupos 05, 06, 09, 11, 13 e 14 foram declarados cancelados no 
julgamento.

Protocolo: 693929
ExtRAto AtA DE REGistRo DE PREços

AtA DE REGistRo DE PREços Nº 018/2021/cPL/PMPA
esPÉcie: ata de registro de Preços nº 018/2021/cPl/PMPa, celebrada 
entre a PolÍcia Militar do Pará, cNPj nº 05.054.994/0001-42 e a em-
presa rosileNe toNatto sPazziNi - ePP cNPj n° 07.045.994/0001-01.
Modalidade: Pregão eletrônico srP nº 030/2021/cPl/PMPa.
objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de mate-
riais odontológicos para a odontoclinica da Polícia Militar do Pará - odc, 
de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus 
anexos.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
lei estadual no 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020, decreto estadual n° 534, de 04 de fevereiro de 
2020 e legislação correlata.
data de assiNatUra: 17/08/2021.
vigêNcia: doze meses, contados a partir desta publicação.
sigNatários: Pela PolÍcia Militar do Pará, cel PM rg 18044 josÉ 
dilsoN Melo de soUza jÚNior - comandante-geral; e pela empresa 
rosileNe toNatto sPazziNi - ePP, a senhora rosilene tonato spazzini, 
cPf: 671.323.080-68, representante legal.
PreÇos registrados:
grUPo 12

iteM descriÇÃo/Marca/Modelo qUaNtidade registrada valor
UNitário registrado

aPreseNta-
ÇÃo

163 jaleco de tecido M, manga longa 
em oxford 50 r$ 62,00 Unidade

164 jaleco de tecido g, manga longa 
em oxford 50 r$ 50,95 Unidade

165 jaleco de tecido gg, manga longa 
em oxford 30 r$ 36,00 Unidade

Protocolo: 693812
tERMo ADitivo Ao tED Nº 002/2020- PMPA/DEtRAN. objeto: al-
teração na etapa 02 da meta 02 do Plano de trabalho com a inclusão do 
Posto de controle rodoviário de Mosqueiro/Pa, implicando num acréscimo 
de r$ 321.333,60. valor global: r$ 36.078.781,60. dotação orçamentá-
ria: Função: 06 – Segurança Pública. Subfunção: 125 – Normalização e fis-
calização. Programa: 1502 – segurança Pública. Projeto/atividade: 8271- 
fiscalização de trânsito; 8272 - educação de trânsito; 8273 – Habilitação 
de condutores de veículos; 8274 – regularização de veículos. elemento de 
despesa: 339015 – diárias – Pessoal Militar; 339030 – Material de consu-
mo; 449051 – obras e instalações; 449052 – equipamento e Material Per-
manente. fonte de recurso: 0261 – recursos Próprios; 0661 – recursos 
Próprios – superavit. assinatura: 17/08/2021. Partes: PolÍcia Militar 
do estado do Pará - cel qoPM josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior 
– comandante geral da PMPa; dePartaMeNto de trâNsito do estado 
do Pará – Marcelo liMa gUedes – diretor geral.

Protocolo: 693827
ExtRAto AtA DE REGistRo DE PREços

AtA DE REGistRo DE PREços Nº 017/2021/cPL/PMPA
esPÉcie: ata de registro de Preços nº 017/2021/cPl/PMPa, celebrada 
entre a PolÍcia Militar do Pará, cNPj nº 05.054.994/0001-42 e a em-
presa Pgsa coMercial ltda cNPj n° 38.398.257/0001-16.
Modalidade: Pregão eletrônico srP nº 030/2021/cPl/PMPa.
objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de mate-
riais odontológicos para a odontoclinica da Polícia Militar do Pará - odc, 
de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus 
anexos.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
lei estadual no 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020, decreto estadual n° 534, de 04 de fevereiro de 
2020 e legislação correlata.
data de assiNatUra: 17/08/2021.
vigêNcia: doze meses, contados a partir desta publicação.
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sigNatários: Pela PolÍcia Militar do Pará, cel PM rg 18044 
josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior - comandante-geral; e pela 
empresa Pgsa coMercial ltda, a senhora Pamela guerque lopes, 
cPf: 122.634.579-41, representante legal.
PreÇos registrados:
GRuPo8

iteM descriÇÃo/Marca/Modelo
qUaNtida-
de regis-

trada

valor
UNitário regis-

trado
aPreseNtaÇÃo

128

Máscara cirÚrgica, Material: sMs, caMadas: 3 
caMadas c, dobras, fixaÇÃo: tiras elásticas, 

adicioNal: c, cliPe Nasal, coMPoNeNtes: filtra-
ÇÃo de PartÍcUlas MÍNiMa de 95%, esterilidade:

300 r$ 24,00 caixa

129

Máscara MUltiUso, Material: MaNta siNtÉtica 
coM trataMeNto eletrostático, tiPo Uso: des-
cartável, fiNalidade: ProteÇÃo coNtra Poei-

ras,fUMos e NÉvoas tÓxicas, tiPo correia:ciNta 
elástica coM ajUste No rosto, taMaNHo: ÚNico, 
cor: braNca,caracterÍsticas adicioNais:N95,P-

ff2,MÍNiMo filtraÇÃo 95% PartÍcUlas atÉ 0,3.

300 r$ 6,90 UNidade

Protocolo: 693801
ExtRAto AtA DE REGistRo DE PREços

AtA DE REGistRo DE PREços Nº 016/2021/cPL/PMPA
esPÉcie: ata de registro de Preços nº 016/2021/cPl/PMPa, celebrada 
entre a PolÍcia Militar do Pará, cNPj nº 05.054.994/0001-42 e a em-
presa Pg liMa coM eireli ePP cNPj n° 23.493.764/0001-61.
Modalidade: Pregão eletrônico srP nº 030/2021/cPl/PMPa.
objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de mate-
riais odontológicos para a odontoclinica da Polícia Militar do Pará - odc, de 
acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
lei estadual no 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020, decreto estadual n° 534, de 04 de fevereiro de 
2020 e legislação correlata.
data de assiNatUra: 17/08/2021.
vigêNcia: doze meses, contados a partir desta publicação.
sigNatários: Pela PolÍcia Militar do Pará, cel PM rg 18044 josÉ dilsoN 
Melo de soUza jÚNior - comandante-geral; e pela empresa Pg liMa coM ei-
reli ePP, a senhora Polyana gripp lima, cPf: 766.809.592-68, representante legal.
PreÇos registrados:
GRuPo 7

iteM descriÇÃo/ Marca/Modelo qUaNtidade 
registrada

valor
UNitário 

registrado
aPreseNtaÇÃo

121

luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7, 
esterilidade estéril, características adicionais com-

primento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada 
c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, 

formato anatômico

600 r$ 1,40 Par

122

luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,5, 
esterilidade estéril, características adicionais compri-

mento mínimo de 28cm, apresentação
lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso des-
cartável, formato anatômico, embalagem conforme 

norma abNt c/ abertura asséptica.

300 r$ 1,81 Par

123

luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8, 
esterilidade estéril, características adicionais com-

primento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada 
c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, 
formato anatômico, embalagem conforme norma 

abNt c/ abertura asséptica.

300 r$ 1,38 Par

124

luva para procedimento não cirúrgico, material látex 
natural íntegro e uniforme, tamanho extrapeque-
no, características adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo 
ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato 

anatômico.

300 r$ 37,36 caixa

125

luva para procedimento não cirúrgico, material látex 
natural íntegro e uniforme, tamanho P, características 
adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartá-
vel, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso 
descartável, modelo formato anatômico, finalidade 

resistente à tração.

800 r$ 37,36 caixa

126

luva para procedimento não cirúrgico, material látex 
natural íntegro e uniforme, tamanho M, caracterís-
ticas adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, 

descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, 
tipo uso descartável, modelo formato anatômico, 

finalidade resistente à tração.

800 r$ 37,36 caixa

127

luva para procedimento não cirúrgico, material látex 
natural íntegro e uniforme, tamanho g, caracterís-
ticas adicionais lubrificada com pó bioabsorvível,-

descartável,apresentação atóxica, tipo ambidestra, 
tipo uso descartável, modelo formato anatômico, 

finalidade resistente à tração.

300 r$ 37,36 caixa

Protocolo: 693795

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Nº 01/2021
coNtRAto Nº 035/2020

exercício: 2021
objeto: Prorrogação da vigência do contrato administrativo n° 035/2020/
fasPM.
Justificativa: Serviço de Natureza continua, para continuidade do serviço 
de contabilidade para atender demandas administrativas deste fasPM.
valor global: r$ 52.800,00 (cinquenta e dois Mil, e oitocentos reais).
valor Mensal: r$ 4.400,00 (quatro Mil, e quatrocentos reais).
vigência: 17/08/2021 a 16/08/2022.
data da assinatura: 11/08/2021.
licitação: Processo N° 014/2020-cPl/fasPM – Pregão eletrônico N° 
003/2020-cPl/fasPM.
Programa: 1297 – ações administrativas
Projeto/atividade: 8338 – operacionalizações das ações administrativas
Elemento de Despesa: 333903905 – Serviços Técnicos Profissionais
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0151000000
contratada: MetroPole solUÇÕes eMPresariais e goverNaMeNtais 
eireli
cNPj nº 07.843.902/0001-39
endereço: rua srvtN, quadra 701, conjunto c, n° 124, bloco b, centro 
empresarial Norte, asa Norte, ceP:70719-903; brasília-df
telefone: (61) 3226-6563, 99649-5009
e-mail: fabia@metropolesolucoes.com.br
ordenador: eMersoN aNibal MesqUita MartiNs – teN cel qoPM
resp. p/ direção do fasPM

Protocolo: 694087

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE REPuBLicAção DE LicitAção
cotAção ELEtRoNicA Nº 04/20221 – cPL/fAsPMPA

o fundo de assistência social da Polícia Militar do Pará – fasPMPa, através 
de seu pregoeiro, comunica que em virtude de problemas técnicos com a 
iNterNet, na sede do fasPMPa, não foi possível a publicação no banpara-
net a Cotação Eletrônica nº 04/2021, processo nª 024/2021, ficando adia-
do o certame para o dia 19/08/2021 as 10h00minh, que tem como objeto:
“aqUisiÇÃo de aParelHos de UteNsilios doMesticos e diversos” 
(fogão, geladeira, cadeiras giratórias e escadas multifuncionais).
data de abertura para lances dia 19/08/2021
Horário da Abertura: 10h00m (horário oficial de Brasilia-DF)
endereços eletrônicos: www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (091) 3344-2070
 belém, 18 de agosto de 2021.
Moises costa da coNceiÇÃo - cel PM rg 18338
diretor do fasPM

Protocolo: 693863

APostiLAMENto
.

2º APostiLAMENto Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 
023/2019 – fAsPM celebrado com o Novo Hotel transbrasil econômico 
LTDA EPP. Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo.
objeto: aumento de valor de dotação orçamentária.
considerando a necessidade de aumento da dotação orçamentária, tendo 
em vista o aumento de demanda conforme demonstrado pela seção de 
serviço social deste fasPM, portanto é necessário o aumento da supraci-
tada dotação.
desde modo, o valor vigente do supracitado contrato, passa a ser de r$ 
331.000,00 (trezentos e trinte e Um Mil reais), conforme demanda.
belém/Pa, 17 de agosto de 2021.
eMersoN aNÍbal MesqUita MartiNs – teN cel qoPM rg 21.188
resp. p/ direção do fasPM

Protocolo: 693858
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Aviso DE LicitAção
.

o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará comunica que 
realizará o Processo licitatório abaixo descrito:
Pregão eletrônico srP nº 023/2021, modo de disputa aberto/fechado, tipo 
Menor Preço Por item, valor global estimado r$ 50.565.274,50 (cinquenta 
milhões quinhentos e sessenta e cinco mil duzentos e setenta e quatro 
reais e cinquenta centavos).
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objeto: registro de Preços para eventual aquisição de kits emergenciais 
(cesta básica e água mineral) para ações de resposta em situação de emer-
gência e/ou calamidades públicas decretadas no estado do Pará.
Pregoeiro titular: MoisÉs tavares Moraes - tcel qobM
Pregoeiro suplente: lUiz alfredo silva galiza dos saNtos - Maj 
qobM
data de abertura: 01/09/2021, às 09h30 (horário de brasília).
entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
belém-Pa, 18 de agosto de 2021.
HaYMaN aPolo goMes de soUza – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 693928

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de suas atribuições legais HoMologa a adjudicação efetivada no Pregão 
eletrônico nº 012/2021, cujo objeto é a aqUisiÇÃo de iNsUMos desti-
Nados ao ateNdiMeNto PrÉ-HosPitalar Para ateNder as Necessi-
dades do corPo de boMbeiros Militar do Pará, no valor global de 
r$ 565.875,52 (quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e 
cinco reais e cinquenta e dois centavos), sendo vencedoras as empresas:
1) empresa: i. s. costa ceNtral teleMediciNa eireli cNPj: 
18.031.325/0001-05; endereço: avenida bernardo sayão, 785 – centro 
rialma – goiás, ceP: 76.310-000.
- grUPo 3, tipo MeNor PreÇo Por grUPo: – item 13 (Máscara de oxi-
gêNio adUlto), no valor Unitário de r$ 12,50, valor total de r$ 9.000,00 
(Nove mil reais); – item 14 (Máscara de oxigêNio iNfaNtil), no valor 
Unitário de r$ 12,50, valor total de r$ 9.000,00 (Nove mil reais).
2) empresa: farMaceUtica distribUidora ltda; cNPj: 
10.468.162/0001-02; endereço: Passagem cumaru Nº 11 – Marco, belém 
– Pará, ceP: 66.095-800.
- grUPo 4, tipo MeNor PreÇo Por grUPo: – item 15 (solUÇÃo de 
HiPoclorito de sÓdio 2%), no valor Unitário de r$ 2,17, valor total de 
r$ 23.436,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais); – item 
16 (ágUa oxigeNada volUMe 10), no valor Unitário de r$ 7,08, valor 
total de r$ 38.232,00 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais).
– item 25 (saco de lixo Para iNfectaNte), tipo MeNor PreÇo Por 
iteM, no valor Unitário de r$ 19,00, valor total de r$ 20.520,00 (vinte 
mil, quinhentos e vinte reais);
– item 33 (Kit Parto), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no valor Unitário de 
r$ 120,12, valor total de r$ 64.864,80 (sessenta e quatro mil, oitocentos 
e sessenta e quatro reais);
– item 34 (Kit Parto), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no valor Unitário de 
r$ 120,12, valor total de r$ 21.621,60 (vinte e um mil, seiscentos e vinte 
e um reais e sessenta centavos);
3) empresa: eriMar iNdUstria e coMercio de ProdUtos Para saU-
de eireli – Me; cNPj:11.463.608/0001-79; endereço: antônio siloti, nº 
495, Miniparque indústria, assis chateaubriand, Paraná, ceP: 85.935-000.
– item 18 (atadUra de crePoM), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no valor 
Unitário de r$ 0,40, valor total de r$ 21.600,00 (vinte e um mil e seis-
centos reais);
– item 19 (atadUra de crePoM), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no valor 
Unitário de r$ 0,72, valor total de r$ 38.880,00 (trinta e oito mil, oito-
centos e oitenta reais);
4) empresa: N q a correia eireli; cNPj: 37.297.378/0001-09; ende-
reço: rua oliveira belo, 122 – Umarizal – belÉM – Pa, ceP: 66050-380.
– item 20 (aveNtal tYveK), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no valor Uni-
tário de r$ 4,00, valor total de r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais);
5) empresa: alvalle coMercio de artigos Medicos ltda; cNPj: 
32.424.372/0001-31; endereço: rUa al. jaNjao, 97 – estrela, casta-
NHal-Pa, ceP: 68742-225.
– item 22 (lUva Para ProcediMeNto NÃo estÉril), tipo MeNor PreÇo 
Por iteM, no valor Unitário de r$ 30,00, valor total de r$ 10.800,00 (dez 
mil e oitocentos reais);
– item 26 (lUva Para ProcediMeNto NÃo estÉril), tipo MeNor PreÇo 
Por iteM, no valor Unitário de r$ 30,00, valor total de r$ 121.500,00 
(cento e vinte e um mil e quinhentos reais);
– item 27 (lUva Para ProcediMeNto NÃo estÉril), tipo MeNor Pre-
Ço Por iteM, no valor Unitário de r$ 30,00, valor total de r$ 40.500,00 
(quarenta mil e quinhentos reais);
– item 29 (cloreto de sÓdio 0,9%), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no 
valor Unitário de r$ 3,72, valor total de r$ 10.044,00 (dez mil e quarenta 
e quatro reais);
6) empresa: laNcelette bioMedical eireli cNPj: 10.795.950/0001-
03; endereço: rua joão batista Nogueira, nº 500 vila Nova cumbica, gua-
rulhos – sP, ceP: 07230-451.
– item 23 (MacacÃo de ProteÇÃo), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no 
valor Unitário de r$ 16,84, valor total de r$ 3.368,00 (três mil, trezentos 
e sessenta e oito reais);
– item 24 (Máscara descartável), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no 
valor Unitário de r$ 7,69, valor total de r$ 4.983,12 (quatro mil, novecen-
tos e oitenta e três reais e doze centavos);
7) empresa: f cardoso e cia ltda cNPj: 04.949.905/0001-63; endere-
ço: rua joão Nunes de souza, Nº125, bairro: águas brancas, br 316 KM 
08, ananindeua-Pa, ceP: 67.033-030.
– item 28 (cloreto de sÓdio 0,9%), tipo MeNor PreÇo Por iteM, 
no valor Unitário de r$ 3,50, valor total de r$ 28.350,00 (vinte oito mil, 
trezentos e cinquenta reais);

8) empresa: P g liMa coM eireli cNPj: 23.493.764/0001-61; endere-
ço: av. almirante barroso, nº 5278, bairro castanheira, belém-Pa, ceP 
66645-250.
– item 30 (talas de PaPelÃo), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no valor 
Unitário de r$ 3,61, valor total de r$ 58.482,00 (cinquenta e oito mil, 
quatrocentos e oitenta e dois reais);
– item 31 (talas de PaPelÃo), tipo MeNor PreÇo Por iteM, no valor 
Unitário de r$ 3,61, valor total de r$ 19.494,00 (dezenove mil, quatrocen-
tos e noventa e quatro reais);
9) empresa: coMercial MileNio eireli cNPj: 09.583.781/0001-69; 
endereço: rua itauçu qd 03 lt04 Nº274 bairro: conjunto guadalajara 
goiânia-go, ceP: 74.423-400.
– item 32 (saco de lixo Para iNfectaNte), tipo MeNor PreÇo Por 
iteM, no valor Unitário de r$ 50,00, valor total de r$ 18.000,00 (dezoito 
mil reais);
12) iteNs caNcelados Na fase de jUlgaMeNto:
– grUPo 1: - item 01 (adaPtador Para frasco de soro – UNiver-
sal); - item 02 (alMotolias Plásticas. traNsPareNtes); - item 03 
(baNdageM triaNgUlar); - item 04 (caixa coletora de PaPelÃo); - 
item 05 (esParadraPo); - item 06 (laMiNas de bistUri N° 22); - item 
07 (MaNta tÉrMica alUMiNizada); - item 08 (PaPel leNÇol); - item 
09 (saco de lixo coMUM); - item 10 (ÓcUlos de ProteÇÃo).
– grUPo 2: - item 11 (cateter Nasal adUlto); - item 12 (cateter 
Nasal iNfaNtil).
– item 17 (álcool etÍlico 70%).
– item 21 (coMPressa de gaze NÃo estÉril).
belém – Pa, 17 de agosto de 2021.
HaYMaN aPolo goMes de soUza – cel qobM
comandante geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 693793
HoMoLoGAção N° 016/2021 - DAL/cBMPA

a diretora de apoio logístico do corPo de boMbeiros Militar do Pará 
no exercício de suas atribuições previstas no art. 20, da lei nº 5.731, de 
15 de dezembro de 1992, que dispõe sobre a organização básica do cbM-
Pa, após analisar o termo de recebimento e exame de Material -treM, 
elaborado pela comissão de recebimento, acompanhamento e fiscaliza-
ção de Materiais Permanentes, Presidente: Maj qobM elildo aNdrade 
ferreira, Mf: 54185525-1; 1º Membro: sgt bM lUiz carlos vieira, 
Mf: 5399254-1;
2º Membro: 2º sgt bM alex alaN freire MacHado, Mf: 5610397-1; 
suplente: st bM aroNi ferreira MUlatiNHo jUNior, Mf: 5609119-1, 
designados através da Portaria n°169 de 19 de abril de 2021 publicado 
no doe nº 34.560 de 22 de abril de 2021, referente ao contrato nº 043 
/2021, cujo o objeto consiste na “aquisição de 10 (dez) ar condicionado -
Kit sP lit Hi-Wall, 9.000 btUs, com evaPoradora e coNdeNsadora”, 
com recursos oriundos do convênio (infraero), consoante a Nota de em-
penho n° 2021Ne00535, celebrado entre corPo de boMbeiros Militar 
do Pará e a empresa Parafrios refrigeraÇÃo coMÉrcio e serviÇo 
ltda, cNPj: nº 11.489.784/0001-80.
resolve:
art.1° concordar com o Parecer da comissão do referido treM, no sentido 
de que os bens constantes no documento auxiliar da Nota fiscal eletrô-
nica - daNfe nº 0859 de série: 01, datada de 02 de agosto de 2021, 
atende às condições estabelecidas nos termos da Nota de empenho nº 
2021Ne00535;
art.2° determinar, à dal 1, que providencie a publicação desta homologa-
ção em Diário Oficial;
art. 3° determinar ao almoxarifado geral do cbMPa, que providencie o 
lançamento no siMas/sePlad, da Nota de recebimento relativa à daNfe, 
relacionada no art 1°, e posterior encaminhamento à diretoria de finan-
ças, para fins de liquidação e pagamento das despesas a que se refere o 
termo de recebimento e exame de Material em comento;
art 4° determinar ao Patrimônio que inclua os referidos bens no patrimô-
nio do cbMPa, MediaNte o devido cadastramento deste junto ao sisPat 
Web/sePlad/Pa;
art. 5° determinar ao almoxarifado e Patrimônio que providencie a distri-
buição dos referidos bens e devida baixa no siMas/sePlad/Pa.
MarÍlia gabriela coNteNte goMes - tcel qobM
diretora de apoio logístico do cbMPa

Protocolo: 693739

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 107/DiÁRiA/cEDEc, DE 17 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: cb qbM Marcos josÉ costa 
NasciMeNto e cb qbM davi betteNcoUrt de oliveira, 01 (uma) di-
ária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 171,44 
(ceNto e seteNta e UM reais e qUareNta e qUatro ceNtavos), por 
terem seguido viagem de castanhal-Pa para o município de são joão da 
Ponta-Pa, na região guamá e com diárias do grupo a, no dia 17 de agosto 
de 2021, a serviço da coordenadoria estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiNaldo PiNHeiro dos saNtos – cel qobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 693884
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PoRtARiA Nº. 108/DiÁRiA/cEDEc, DE 17 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: sgt qbM alexsaNdro saNtos 
Pereira e cb qbM HoNorico soares bitteNcoUrt jÚNior, 06 (seis) 
diárias de alimentação e 03 (três) diárias de pousada para cada, perfazen-
do um valor total de r$ 2.326,32 (dois Mil, trezeNtos e viNte e seis 
reais e triNta e dois ceNtavos), por terem seguido viagem de altami-
ra-Pa para os municípios de senador josé Porfírio e vitória do xingu-Pa, na 
região do xingu e com diárias do grupo b, nos dias 18, 19, 24, 25, 26 e 31 
de agosto de 2021, a serviço da coordenadoria estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiNaldo PiNHeiro dos saNtos – cel qobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 693887
PoRtARiA Nº. 109/DiÁRiA/cEDEc, DE 18 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: cel qobM regiNaldo PiNHeiro 
dos saNtos, cb qbM eliseU borges cavalcaNte e cb qbM Marilia 
leÃo da costa PaNtoja, 02 (duas) diárias de alimentação e 01 (uma) 
diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.234,38 
(UM Mil, dUzeNtos e triNta e qUatro reais e triNta e oito ceNta-
vos), por terem seguido viagem de belém-Pa para o município de Para-
gominas-Pa, na região de integração do rio capim, com diárias do grupo 
b, no período de 16 a 17 de agosto de 2021, a serviço da coordenadoria 
estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiNaldo PiNHeiro dos saNtos – cel qobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 693890
PoRtARiA Nº. 110/DiÁRiA/cEDEc, DE 18 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: Maj qobM brUNo PiNto frei-
tas, caP qobM Marcelo PiNHeiro dos saNtos e sgt qbM jeaN car-
valHo corrêa, 01 (uma) diária de alimentação para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 435,21 (qUatroceNtos
e triNta e ciNco reais e viNte e UM ceNtavos), por terem seguido 
viagem de belém-Pa para o município de abaetetuba-Pa, na região de 
integração do tocantins e com diárias do grupo b, no dia 16 de agosto de 
2021, a serviço da coordenadoria estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiNaldo PiNHeiro dos saNtos – cel qobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 693893
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
termo aditivo: 1. contrato: 065/2020. Partes: Polícia civil do estado do 
Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06. fUNdaÇÃo de deseNvolviMeNto 
cieNtÍfico e cUltUral – fUNdecc. cNPj nº 07.950.127/0001-07. clas-
sificação do Objeto: Prorrogação á vig~encia do contrato por mais 12 me-
ses. data da assinatura: 24/07/2021. vigência: 24/07/2021 à 24/07/2022. 
orçamento: Programa de trabalho Natureza de despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 06.126.1508.8238.339040.0101. estadual. Proc. nº 
2021/641055. contratado: fUNdaÇÃo de deseNvolviMeNto cieNtÍfi-
co e cUltUral – fUNdecc. endereço: campus Histórico Ufla, na cidade 
de lavras/Mg, cep: 37.200-900, telefone (35) 3829-1901. ordenador: 
ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de gabinete do delegado 
geral da Polícia civil/Pa. republicado por ter saído com incorreção no doe 
nº 34.655 de 30 de julho de 2021.

Protocolo: 693820

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE ABERtuRA DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico - 18/2021

objeto: contratação de empresa especializada Para coleta, incineração e 
destinação final de lixo Patológico.
tipo de licitação: Menor Preço global.
Modo de disputa: aberto

entrega de edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 31/08/2021
Hora da abertura: 10:00(horário de brasília/df)
Programa de trabalho: 06.303.1502.8277– assistência aos agentes de se-
gurança Pública
fonte recurso: 0101 – recurso ordinário
Pregoeiro: leão da costa leão Neto

Protocolo: 694204

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 235/2021 DE 16 DE AGosto DE 2021 – GAB/DG 
– cPcRc

o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHa-
ves”, usando das atribuições legais.
coNsideraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
 coNsideraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
resolve:
Designar como fiscal o servidor CASSIO HELTON DOS SANTOS SOUZA, 
gerente do Núcleo de serviços, matrícula nº 6403452-2, e como suplente 
o servidor aNtoNio carlos silva de freitas, coordenador de Material 
e Patrimônio, matrícula nº 57229910-2, do contrato nº 063/2021 – cP-
crc, celebrado com a empresa belÉM rio segUraNÇa eireli, que tem 
por objeto a “PrestaÇÃo de serviÇos coM dedicaÇÃo exclUsiva de 
MÃo de obra de vigilâNcia PatriMoNial arMada e desarMada”, 
para atender as necessidades deste Centro de Perícia Cientificas “Renato 
chaves”, no período de 11 de agosto de 2021 a 10 de agosto de 2022, 
conforme a atual vigência do contrato.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 16 de agosto de 
2021.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 694263
PoRtARiA Nº 238/2021 DE 18 DE AGosto DE 2021 – GAB/DG 

– cPcRc
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHa-
ves”, usando das atribuições legais.
coNsideraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNsideraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
resolve:
Designar como fiscal o servidor ANTÔNIO CARLOS SILVA DE FREITAS, Co-
ordenador de Material e Patrimônio, matrícula nº 57229910-2, e como 
suplente o servidor gÉrsoN alMeida da silva, gerente do Núcleo de 
Patrimônio, matrícula nº 57200316/1, do contrato nº 012/2019 – cPcrc, 
celebrado com a empresa diNastia viageNs e tUrisMo ltda, que tem 
por objeto a “PrestaÇÃo de serviÇos coM eMPresa esPecializada 
eM forNeciMeNto de PassageNs aÉreas, flUviais e terrestres”, 
para atender as necessidades deste Centro de Perícia Cientificas “Renato 
chaves”, no período de 30 de julho de 2021 a 29 de julho de 2022, confor-
me a atual vigência do contrato.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 18 de agosto de 
2021.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 694274
PoRtARiA Nº 237/2021 DE 18 DE AGosto DE 2021 – GAB/DG 

– cPcRc
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHa-
ves”, usando das atribuições legais.
coNsideraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNsideraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
resolve:
Designar como fiscal o servidor ANTÔNIO CARLOS SILVA DE FREITAS, Co-
ordenador de Material e Patrimônio, matrícula nº 57229910-2, e como 
suplente o servidor gÉrsoN alMeida da silva, gerente do Núcleo de 
Patrimônio, matrícula nº 57200316/1, do contrato nº 005/2020 – cPcrc, 
celebrado com a empresa NP caPacitaÇÃo e solUÇÕes tecNolÓgi-
cas ltda, que tem por objeto a “PrestaÇÃo de serviÇos de solUÇÃo 
tecNolÓgica – baNco de PreÇos”, para atender as necessidades deste 
Centro de Perícia Cientificas “Renato Chaves”, no período de 02 de março 
de 2021 a 01 de março de 2022, conforme a atual vigência do contrato.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 18 de agosto de 
2021.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 694272
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Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 040/2021 – cPc Rc
PRocEsso Nº 2021/206394 - PAE

Objeto: Aquisição de Materiais de Cromatografia (insumos consumí-
veis), para o laboratório de toxicologia, instrumental e química forense, 
deste Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
entrega do edital: junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (Uasg 925453)
local de abertura: junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(Uasg 925453)
data de abertura: 31 de agosto de 2021, às 09H (Horário de brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da silva Mascarenhas

Protocolo: 694213

.

.

APostiLAMENto
.

PRiMEiRo tERMo DE APostiLAMENto Ao coNtRAto 
ADMiNistRAtivo Nº 046/2020 – cPcRc

O Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, no uso 
de suas atribuições legais, considerando a troca da dotação orçamentária 
do ano de 2020 para o ano de 2021, ocorrida no contrato nº 046/2020, ce-
lebrado entre este cPcrc e a empresa ccK coMercial eireli, determina 
o apostilamento para adequar o instrumento contratual supramencionado.
a dotação orçamentária do ao contrato nº 046/2020 – cPcrc, passará a 
ser:
Ptres: 858268; foNte: 0660; NatUreza da desPesa: 449052; Pi: 
1050008268e.
Ficam ratificadas as demais cláusulas Contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento
belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas reNato cHaves
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 694158

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N°. 864/ 2021 
fraNcisco josÉ soUza saNtos 
MatrÍcUla: 5832500/1
cargo: Perito criminal
cidade: Marabá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 05/07/2021 a 06/07/2021
objetivo: visita tÉcNica.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 905/ 2021 
rise foNseca de liMa 
MatrÍcUla: 5850924/1
cargo: coordenador
cidade: Marabá - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PerÍodo: 12/07/2021 a 21/07/2021
objetivo: apurar as frequências dos servidores.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 842/ 2021
ferNaNdo silva de MiraNda 
MatrÍcUla: 57233707/1
cargo: Perito criminal
cidade: saNtarÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 28/06/2021 a 30/06/2021
objetivo: visita técnica.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 841/ 2021
cassio HeltoN dos saNtos soUza
MatrÍcUla: 6403452
cargo: Motorista
cidade: saliNoPÓlis - Pa
diária: meia PerÍodo: 23/06/2021
objetivo: coNdUzir veÍcUlo.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 694245
PoRtARiA N°. 983/ 2021 

Nidia catHeriNe MartiNs ferreira
MatrÍcUla: 57227585
cargo: secretária da diretoria
cidade: Marabá - Pa
diária: 04 1/2 (quatro e meia) PerÍodo: 27/07/2021 a 31/07/2021
objetivo: apurar frequências dos servidores da Unidade de Marabá.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 694255
PoRtARiA N°. 886/ 2021

leidiaNe ferreira Maciel 
MatrÍcUla: 57223202/4
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: castaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 20/06/2021
objetivo: ficar a disposição.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 932/ 2021 
aNdersoN Hage oda 
MatrÍcUla: 5920378
cargo: Motorista
cidade: abaetetUba - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 10/07/2021 a 11/07/2021
objetivo: coNdUzir viatUra.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 839/ 2021 
HiNtoN barros cardoso jÚNior 
MatrÍcUla: 5205255/1
cargo: Médico legista
Maria betâNia Moraes lisbôa 
MatrÍcUla: 5129605/1
cargo: Perito criminal
cidade: saNtarÉM - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 05/07/2021 a 07/07/2021
objetivo: visita tÉcNica.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 454/ 2021 
celso feliPe baNdeira de sá 
MatrÍcUla: 54180043/2
cargo: Perito criminal
gabrielle virgiNia ferreira cardoso 
MatrÍcUla: 5958368
cargo: Perito criminal
lais Pereira de soUsa 
MatrÍcUla: 5958471/1
cargo: Perito criminal
roMUlo elias dos saNtos ferreira
MatrÍcUla: 5958521
cargo: Perito criminal
cidade: belÉM - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 29/04/2021 a 01/05/2021
objetivo: oPeraÇÃo Pará Pet.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 694232

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 617/2021-DAf/cGP, DE 02/03/2021.
a coordenadora de gestão de Pessoas, em exercício, do departamento de 
trânsito do estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas, e,
coNsideraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, 
e ainda a apresentação do laudo Médico nº 32047/2019 de 01/12/2019,
r e s o l v e:
Prorrogar a licença para tratamento de saúde concedida ao servidor 
Haroldo Pires de Matos, Motorista, matrícula 57227044/1, lotado na 
gerência de transportes, por 122 (cento e vinte e dois) dias, no período 
de 01/12/2019 a 31/03/2020, conforme laudo Médico nº 32047/2019 de 
01/12/2019.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/12/2019.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de gestão de Pessoas.

Protocolo: 694242

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 2661/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/860789;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
adenilson Martins Nascimento, matrícula nº 54193763/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (qUiNHeNtos reais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de barcarena.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 19/08 à 02/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
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PoRtARiA Nº 2606/2021-DAf/cGP, DE 11/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/860157;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
denise lúcia lopes dinelli, matrícula nº 3263916/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$- 2.000,00 
(dois Mil) e destinam-se a suprir as despesas eventuais e de pronto aten-
dimento nos municípios de altamira, santarém, oriximiná, alenquer e Óbidos.
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 06/09 à 05/10/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.

PoRtARiA Nº 2629/2021-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 2021/840018.
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
MicHael de jesUs soUsa, matrícula n° 57201636/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (qUiNHeNtos reais) e destina-se a realizar despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades diárias de fisca-
lização de trânsito desenvolvidas pela equipe de agentes de trânsito no 
Município de Marabá, no período de 05/08 a 27/08/2021.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$: 300,00
3339036-r$: 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e instrução 
Normativa nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: Período de 05/08 a 27/08/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo de financeiro

PoRtARiA Nº 2662/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/860754;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
ricardo Peixoto Mendes, matrícula nº 57203600/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (qUiNHeNtos reais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de breves.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 19/08 à 02/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.

PoRtARiA Nº 2664/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/860903;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Nívia guedes gorayeb, matrícula nº 57195550/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (oitoceNtos reais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-400,00
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 19/08 à 02/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2683/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/862494.
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
lUciaNe bUNdeloN albUqUerqUe, matrícula n° 57201643/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (dois Mil e qUiNHeNtos reais) e destina-se a realizar despe-
sas emergenciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades diárias 
de fiscalização de trânsito desenvolvidas pela equipe de agentes de trânsi-
to no Município de Prainha, no período de 25/08 a 08/09/2021.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$: 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 de março de 1964, e instrução 
Normativa nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: Período de 25/08 a 08/09/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo de financeiro

PoRtARiA Nº 2697/2021-DAf/cGP, DE 16/08/2021
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 2021/865819;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Marizângela bittencourt, matrícula nº 57201741/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (qUiNHeNtos reais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de Marabá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 26/08 à 17/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 693856

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 2631/2021-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 2021/850416;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de cinco e meia (05 e ½) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o Municí-
pio de Itupiranga, no período de 16/08 à 21/08/2021, a fim de realizar a 
fiscalização da implantação de sinalização viária na PA-268, em trechos 
pertencentes ao lote 5 do lago tucuruí, referente ao contrato administra-
tivo nº 41/2020.

nome matricula
Marcelo PiNto da costa MeNdes 57189949/1

silvio MartiNs borges 54189194/2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2646/2021-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 2021/857815;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de belém para os Municípios de barcarena - 16/08 a 18/08/2021, abaete-
tuba – 19/08 a 20/08/2021, igarapé-Miri – 21/08 a 23/08/2021, cametá 
– 24/08 a 27/08/2021, tucuruí – 28/08 a 07/09/2021, Novo repartimento 
– 08/09 a 14/09/2021, a fim de realizar instalação e configuração de im-
pressoras HP nas ciretraNs dos referidos municípios.

nome matricula
PatricK fialHo vieitas 57196230 /1

brUNo cesar geMaqUe da foNseca saNtos 55587708/1
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tHiago daNiel PiNHeiro de assUNÇÃo 57202057 /1
domingos corrêa da silva 55586241 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2647/2021-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 2021/863821;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de uma e meia (01 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Marabá no período de 16/08 e 17/08/2021, a fim de 
realizar levantamento técnico para identificação de necessidades priori-
tárias do municipio acima citado, para posterior atendimento utilizando 
contrato nº 003/2021-lote15.

nome matricula
joão luiz dias albuquerque 57196791 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2648/2021-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 2021/808408;
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 belém para o município de vigia de Nazaré no período de 23/08 à 
17/09/2021, a fim de realizar vistoria veicular na CIRETRAN do referido 
municipio.

nome matricula
Marcos andré tavares da silva 57200463/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2649/2021-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 2021/877057;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de meia (1/2) diária aos servidores abaixo es-
pecificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Mu-
nicípio de Bragança no dia 12/08/2021, a fim de visitar a proprietária da 
ciretraN de bragança, para prosseguir com a devolução do imóvel.

nome matricula
laUriaNo Mota de soUza 5920263/1

josÉ de soUsa raMos 6120040/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2650/2021-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 2021/874293;
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 Vigia de Nazaré no período de 12 à 17/08/2021, a fim 
de realizar atendimento da banca itinerante de habilitação de 1ª fase na 
ciretraN do referido municipio.

nome matricula

Marcos antônio rêgo e silva 5951861 /1

cláudio anderson de souza Wassally 57175313 /2

amélia rodrigues bispo 57196680 /1

rosely souza Pereira 3263134 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2654/2021-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 2021/851234;
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 

belém para o município de tomé açú no período de 16/08 à 10/09/2021, 
a fim de realizar atendimento de habilitação na CIRETRAN do referido mu-
nicipio.

nome matricula
Matheus sarmento Nunes 54197329 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2656/2021-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 2021/860879;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Tucuruí - 19/08 a 02/09/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito e controle de fluxo de veículos no referido 
município, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria téc-
nica e operacional.

nome matricula
jorge alberto lUz baHia filHo 57227367 /1

PaUlo sÉrgio aNtUNes dos saNtos 57175441 /3
augusto álvaro gaspar do rosário junior 57189668 /2

clodoaldo medina godinho junior 54192741 /3
breno leonardo araujo barbosa 55586672 /4

ian carlo dos santos 57229643 /1
Paulo roberto carneiro barroso 57227620 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2665/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/860928;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de Marituba no período de 19/08 à 02/09/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela dto, em especial 
para atender ao longo do trecho (km-0 a km-18)da rodovia br-316, em 
cumprimento ao convênio- 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula
alberto jansen ferreira 57231977 /1

gilvan veloso cruz 57213689 /2
fernando antônio filizzola bentes filho 54192715 /2

ednelson amaral serrão 57200234 /1
benedito Nascimento sidônio 57226314 /1
ademilton vaz de quadros 57230538 /1

jacson cleiton de Melo saraiva 57200226 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2666/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/860926;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de Marituba no período de 19/08 à 02/09/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela dto, em especial 
para atender ao longo do trecho (km-0 a km-18)da rodovia br-316, em 
cumprimento ao convênio- 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula

Wanderley Pontes ferreira 57211861 /2

britis Helena valente do carmo 57202136 /2

giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2

ilmar anaisy araújo borges 57205216 /1

osvaldo batista de oliveira junior 57194796 /2

Nelson Horacio salgado rego 57232981 /1

sandra seny china bastos 57230596 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
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PoRtARiA Nº 2667/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/860922;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de Marituba no período de 19/08 à 02/09/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela dto, em especial 
para atender ao longo do trecho (km-0 a km-18) da rodovia br-316, em 
cumprimento ao convênio- 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula
luiz vinicius Moreira de abreu 57214957 /1
Kleverson oeiras de almeida 57205255 /1
sônia Maria lima da costa 57200228 /1

soraia selma andrade cardoso 57202052 /1
Marisandra Maia da silva 57198274 /1
benedito cláudio silva 57200473 /1

celso luis dos santos Matos 57200270 /1
ellen Monteiro barros 57232978 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2668/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/860920;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Acará no período de 19/08 à 02/09/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trânsito, 
acompanhando os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos 
de carga na balança, dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião da 
manutenção de uma das Pontes da alça viária, bem como cumprir crono-
grama de ações estabelecidas pela dto.

nome matricula
joão dhiogo Pinheiro e souza 57230579 /1

joão carlos castro arias 57200354 /1
gilson clay Modesto de campos 57212328 /2
Marcus césar rodrigues Moraes 57189262 /2

sandro da silva soares 57194202 /3
edilson biá viana 57226741 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2669/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/860897;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de salinópolis no período de 19/08 à 02/09/2021, 
a fim de realizar realizar fiscalização de trânsito no referido município, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dto.

nome matricula

raimundo ferreira valentim Neto 57195665 /2

idenil rocha de almeida 54184449 /2

ely Moraes anselmo 57227280 /1

francisca Morais da silva Nogueira 57201682 /2

gilsiley ferreira e ferreira 57209068 /1

Walisson Pedro Pereira de souza 57226730 /1

rogério barbosa ferreira 57226724 /1

anderson bahia da silva 57225847 /1

Madson josé alves de oliveira 57200235 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2670/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/852103;

r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Santarém no período de 20 à 25/08/2021, a fim de su-
pervisionar a implantação de radares nas Pa’s nos referidos dos municípios.

nome matricula

bárbara Maria Morais de castro 5947687 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2687/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/863822;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de Marituba no período de 19/08 à 02/09/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela dto, em especial 
para atender ao longo do trecho (km-0 a km-18) da rodovia br-316, em 
cumprimento ao convênio- 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula

adenor de jesus guedes 54186678/3

Marcela de jesus Pinheiro 57228952/1

francisco Mauro santa rosa Novaes 57226391/1

raimundo da costa cunha 57198617/1

jorge fernando dos santos tuma 57198267/1

eduardo valério amaral cavalcante 57198618/1

Peter Mendes Pereira 57226369/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2689/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/860936;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de Marituba no período de 19/08 à 02/09/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela dto, em especial 
para atender ao longo do trecho (km-0 a km-18) da rodovia br-316, em 
cumprimento ao convênio- 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula
inaldo carlos costa araujo 57211166 /2

sávio Marcelo oliveira Henriques 57226858 /1
fabrício gomes de oliveira 54192712 /2

antonio robson cascaes dantas 57217207 /2
alexandre caetano de sousa 57209138 /1

deninson Henrique Monteiro Maia 57200271 /1
inês Maria Miléo guerreiro 8080089 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2695/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/863581;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Acará no período de 19/08 à 02/09/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos, desenvolver ações determinadas 
pela dto, em especial para acompanhar os trabalhos da empresa que fará 
a pesagem de veículos de carga na balança localizada no Km-0 da rodovia 
Pa-155, bem como cumprir cronograma de ações estabelecidas pela dto.

nome matricula

sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190 /1
Waldir fernando accarino grobério 5169593 /3
Madson Williams rodrigues de leão 57199356 /2

luiz rabello junior Melo 57205417 /1
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almir dos santos da silva 57191487 /2
Nei eduardo trindade do rosário 57193274 /2

Marcela alexopulos santa rosa 57228982 /1

izaura valadares de souza 57211114 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 2696/2021-DAf/cGP, DE 13/08/2021
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 2021/863779;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de Marituba no período de 19/08 à 02/09/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela dto, em especial 
para atender ao longo do trecho (km-0 a km-18) da rodovia br-316, em 
cumprimento ao convênio- 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula
leidyane Marques Machado 57200238 /1

carla do socorro estumano de sena 57203709 /1
cláudia da silva Nascimento 57224176 /2
lícia Maria dos santos freire 5638704 /1

shirley alessandra soares castanheira 57226458 /1
rosana abreu fernandes 57226481 /1

eudo Mamede da costa junior 57212965 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 693855

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE ADMiNistRAção 
PENitENciÁRiA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 1155/2021-cGP/sEAP 
BELéM, 18 DE AGosto DE 2021.

coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime jurídico Único dos servidores Públicos do estado do 
Pará - rjU;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6191/2021-cgP/seaP, objetivando apurar à fuga dos PPl’s cleb-
soN Marcos rodrigUes dos saNtos (iNfoPeN 164382) e jacob so-
riaNo dos saNtos filHo (iNfoPeN 7335), ocorrida no dia 17/08/2021, 
durante escolta na parte externa do centro de recuperação Penitenciária 
iii – crPP iii, conforme ofício interno n° 1262/2021-crPP iii/seaP, de 
17/08/2021;
art. 2 º - designar Karla diaNa de soUza freitas, autoridade sindican-
te, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 694065
PoRtARiA Nº 1147/2021-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 investiga-
tiva nº 6188/2021-cgP/seaP, objetivando apurar suposto abuso de autori-
dade cometido por servidores lotados no centro de reeducação feminino, 
no dia 03/08/2021, na “granja Modelo”, conforme ofício 001/2021-dPM/
davP/seMMa, de 04/08/2021;
art. 2 º - designar Karla diaNa de soUza freitas, autoridade sindican-
te, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.

Art. 5º - Oficie-se à SEMMA, enviando cópia desta Portaria de Instauração.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 694070
PoRtARiA Nº 1148/2021-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 6189/2021-cgP/seaP, objetivando apurar 
suposta irregularidade no fornecimento de alimentação pela empresa vo-
gue alimentação e Nutrição-ltda nas Unidades Prisionais desta seaP/Pa, 
conforme ofício interno n° 022/2021-Nutrição/dlPi/seaP, de 27/07/2021;
art. 2 º - designar Karla diaNa de soUza freitas, autoridade sindican-
te, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
Art. 5º - Oficie-se à Vara de Execução Penal, enviando cópia desta Portaria 
de instauração.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 694068

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

- término de vínculo: 09/08/2021
Motivo: faleciMeNto
Órgão: secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciária
servidor temporário: darlisoN ricHard dos saNtos costa
Matrícula: 54185625/1 - função: ageNte PeNiteNciário
ordeNador: jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 694112

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA N°2043/2021-DGP/sEAP/PA
BELéM-PA, 18 DE AGosto DE 2021.

exclUir da Portaria N° 477/2021- gab/seaP/Pa de 20/05/2021, publi-
cada no doe n° 34.596 de 27/05/2021, aNdre da silva MiraNda, matrí-
cula n° 5947039, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos 
Penitenciários de reinserção social - gstP, com lotação no centro de Pro-
gressão Penitenciário de belém - cPPb, a contar de 17 de agosto de 2021.
desigNar jose WilsoN coelHo jUNior, matrícula n° 54196478, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 18 de agosto de 
2021.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 694083

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 0591/2021-cGP/sEAP, DE 31/05/2021, 
PUblicada No doe Nº 34.602, de 02/06/2021, ref. À decisÃo da 
siNdicâNcia adMiNistrativa iNvestigativa Nº 5558/2020.
oNDE sE Lê: “servidora reNata silva da silva”
LEiA-sE: “servidora reNata silva e silva”
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 694080
ERRAtA

ERRAtA DE PuBLicAção Do DoE Nº 34.640, DE 15.07.21, 
PRotocoLo: 680586, REfERENtE À PoRtARiA Nº 1651/2021-

DGP/sEAP, DE 14/07/21:
onde se lê: no período de 01 de julho de 2021 a 30 de julho de 2021
Leia-se: no período de 01 de julho de 2021 a 26 de julho de 2021

Protocolo: 694081
ERRAtA

tERMo DE HoMoLoGAção PARciAL P.E 24/2021/sEAP
oNDE sE Lê:
r da s costa e MeNdoNca coMercio de tecidos ltda - cNPj: 
12.591.019/0001-39 foi a vencedora do lote 01, pelo critério de menor 
preço por lote, no valor total de r$ 44.677,23 (quarenta e quatro mil seis-
centos e setenta e sete reais e vinte e três centavos);
valor total do Pregão eletrônico 024/2021: r$ 44.677,23 (quarenta e qua-
tro mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos).
LEiA-sE:
r da s costa e MeNdoNca coMercio de tecidos ltda - cNPj: 
12.591.019/0001-39 foi a vencedora do lote 01, pelo critério de menor 
preço por lote, no valor total de r$ 44.659,50 (quarenta e quatro mil seis-
centos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos);
valor total do Pregão eletrônico 024/2021: r$ 44.659,50 (quarenta e qua-
tro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).
*republicado por ter saído com incorreção na edição nº 34.658, do dia 
04/08/2021 do doe.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 694094
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ERRAtA DA PuBLicAção DA PoRtARiA Nº 669/2021 – ccoNt/
DLcc/GAB/sEAP No DoE Nº. 34.669 DE 13/08/2021 soB o Nº 

DE PRotocoLo 691848
onde se lê:
Marcelo cardoso de Paiva - Matrícula funcional nº 57201524 como 
fiscal suplente do Contrato Administrativo 126/2021.
Leia-se:
Marcelo cardoso de Paiva - Matrícula funcional nº 57201524 como 
fiscal titular do Contrato Administrativo 126/2021.

Protocolo: 694092
ERRAtA DA PoRtARiA Nº 0954/2021-cGP/sEAP, DE 15/07/2021, 
PUblicada No doe Nº 34.650, de 26/07/2021, refereNte ao Processo 
adMiNistrativo disciPliNar Nº 6109/2021-cgP/seaP.
oNDE sE Lê: “brUNo costa PiNHeiro de soUsa, corregedor do inte-
rior – Presidente; rodrigo costa PiNHeiro de soUsa, assistente ad-
ministrativo - membro, e adriaNa ferraz do Prado MaUÉs, assistente 
administrativo, membro;”
LEiA-sE: “rodrigo costa PiNHeiro de soUsa, (funcional n° 
54196889), autoridade Processante – Presidente; elizabetH MalcHer 
vilHeNa, (funcional n° 5464285), membro; e adriaNa ferraz do Pra-
do MaUÉs, (funcional n° 57201800), membro;”
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 694224

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

Processo nº 2021/557358
PREGão ELEtRôNico Nº 038/2021

a secretaria de estado de administração Penitenciária - seaP/Pa, por meio 
do seu secretário de estado de administração Penitenciária, no uso de 
suas atribuições legais e após constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais decide HoMologar o item referente ao Pregão eletrônico nº 
037/2021, que tem como objeto a aquisição de equipamentos de informá-
tica, tipo NobreaK 1.0 Kva, visando atender as demandas da secretaria 
de estado de administração Penitenciária-seaP, em favor da empresa abai-
xo declarada vencedora:
vizzeN coMercio e servico eM eqUiPaMeNtos eletroNicos ltda, 
cNPj 32.986.160/0001-48, foi a vencedora do certame, pelo critério de 
menor preço, no valor total de r$ 55.980,00 (cinquenta e cinco mil nove-
centos e oitenta reais).
valor total do Pregão eletrônico nº 037/2021/seaP: r$ 55.980,00 (cin-
quenta e cinco mil novecentos e oitenta reais).
belém-Pa, 18/08/2021.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 694023

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1852/2021 – 733998 - cPJA
Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
julgamento na comarca de cametá.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta izabel
destino: caMetá
servidor. Matricula 5934172 – aNdrÉ carvalHo goMes - agente Prisio-
nal.
Período. 07/07/2021 diária (s) 01 (UMa)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 694059
PoRtARiA Nº 1853/2021 – 859797 – cPJA.

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
julgamento na comarca de tucuruí/vitoria do xingu.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta izabel
destino: tUcUrUi/vitoria do xiNgU.
servidor. Matricula 5954352 – diego PiNHo MiraNda - agente Prisional, 
Matricula 5954231 seltoN alves cardoso – agente Prisional.
Período. 07 a 10/08/2021 diária (s) 03 ½ (três e Meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 694061
PoRtARiA Nº 1851/2021 – 705556 -cRPP v

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência na comarca de 
breu branco/tucuruí.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta izabel
destino: breU braNco /tUcUrUi
servidor. Matricula 5953866 – adalberto jorge da silva barros jU-
Nior - agente Prisional; Matricula 5953852 – cleoNis da silva e silva 
agente prisional, Matricula 7008480 – girleNY Maria caNiNdÉ da silva 
agente Prisional.
Período. 30/06 a 02/07/2021 - diária (s) 02 ½ (dUas e Meia).
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 694057
PoRtARiA Nº 1850/2021 – 819809 – PEM i

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
julgamento na comarca de cametá.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUba

destino: caMetá
servidor. Matricula 5948880 joÃo daMasceNo loPes Netto - agente 
Prisional; Matricula 5949726 elias Pereira de brito agente prisional, 
Matricula 5954371 tHiago de soUza goMes agente Prisional.
Período. 02 a 03/08/2021 diária (s) 01 ½ (UMa e Meia).
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 693769

.

.

féRiAs
.

ERRAtA DE PuBLicAção Do DoE Nº 34.635, DE 12.07.21, 
PRotocoLo: 678595, REfERENtE À PoRtARiA Nº 1416/21-

DGP/sEAP, DE 07/07/21:
onde se lê: Nome: denise lopes da silva – Período : 02.08.21 a 31.08.21
Leia-se: Nome: denise lopes da silva – Período : 16.08.21 a 14.09.21

Protocolo: 693830

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

tRANsfERêNciA DE féRiAs
PoRtARiA Nº 2047/21-DGP.sEAP, DE 18/08/21

traNsferir por necessidade de serviço, de 02/08/2021 a 31/08/2021 
para 01/10/2021 a 30/10/2021, o período de gozo das férias dos servidores 
relacionados abaixo, concedida através da Portaria Nº 1416/21-dgP.
seaP, de 07/07/2021 publicada no doe nº 34.635, de 12/07/2021:
1- cleiton costa Pantoja – Mat. 5954316
2- jadson airton de souza lima – Mat. 5949303
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 694089

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 1156/2021-cGP/sEAP 
BELéM, 18 DE AGosto DE 2021.

corregedor-geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
resolve:
art. 1º - torNar seM efeito a Portaria Nº 1009/2021-cgP/seaP, 
de 15/07/2021, publicada no doe nº 34.655, de 30/07/2021, a qual 
instaurou a sindicância administrativa investigativa nº 6132/2021-cgP/
seaP, em razão do Processo administrativo disciplinar nº 6170/2021 
apurar o mesmo objeto.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 694076
PoRtARiA Nº 1157/2021-cGP/sEAP 

BELéM, 18 DE AGosto DE 2021.
corregedor-geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
resolve:
art. 1º - torNar seM efeito a Portaria Nº 0878/2021-cgP/seaP, 
de 13/07/2021, publicada no doe nº 34.644, de 20/07/2021, a qual 
instaurou a sindicância administrativa investigativa nº 6064/2021-cgP/
seaP, em razão do Processo administrativo disciplinar nº 5926/2021 
apurar o mesmo objeto.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 694073
PoRtARiA Nº 1158/2021-cGP/sEAP 

BELéM, 18 DE AGosto DE 2021.
resolve:
art. 1º - torNar seM efeito a Portaria Nº 1021/2021-cgP/seaP, de 
02/08/2021, publicada no doe nº 34.657, de 03/08/2021, a qual instaurou 
a Processo administrativo disciplinar nº 6144/2021-cgP/seaP, em razão 
do Processo administrativo disciplinar nº 6109/2021-cgP/seaP apurar o 
mesmo objeto.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 694227

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N°2046/2021-DGP/sEAP/PA
BELéM-PA, 18 DE AGosto DE 2021.

exclUir da Portaria N°506/2021- gab/seaP/Pa de 20/05/2021, pu-
blicada no doe n° 34.596 de 27/05/2021, aNara taiNa de jesUs liMa, 
matrícula funcional n° 5953978, da Função Gratificada de Supervisor de 
equipe Penitenciária - gseP, com lotação na central integrada de Monito-
ração eletrônica - ciMe, em virtude de transferência, a contar de 12 de 
agosto de 2021.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 694086
sEcREtARiA DE EstADo DE ADMiNistRAção PENitENciÁRiA

Aviso DE susPENsão
PREGão ELEtRôNico Nº 63/2021

a secretaria de estado de administração Penitenciária comunica aos inte-
ressados a sUsPeNsÃo do processo nº 2021/681338 que ocorreria no dia 
31/08/2021 às 10H:00min, cujo objeto da presente licitação é a aquisi-
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ção de insumos para confecção de crachás para a identificação funcional 
dos servidores desta secretaria de estado de administração Penitenciária 
- seaP/Pa. a suspensão se dá em virtude da imperiosa revisão das neces-
sidades detalhadas no termo de referência, de modo a atender as novas 
necessidades desta seaP/Pa. outrossim, informo que, oportunamente, 
será divulgada a nova data para realização do certame.
jarbas vascoNcelos do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 694020
PRocEsso sELEtivo iNtERNo

sEGuNDo tERMo DE REtificAção Do EDitAL Nº. 01/2021-
DGP/sEAP-PA, DE 06 DE JuLHo DE 2021

o secretário de estado de administração Penitenciária, no uso das atri-
buições legais, torna público o Segundo Termo de Retificação do Edital nº. 
01/2021-dgP/seaP-Pa, conforme segue:
art. 1º fica acreceNtado, No iteM 1 “do objeto e disPosiÇÕes Pre-
liMiNares”, os iteNs 1.1.1, 1.1.2 e 1.8, coM os segUiNtes textos:
1.1.1 dentre os aprovados para participarem do curso do grupo de ações 
Penitenciárias (gaP) serão selecionados 12 (doze) Policiais Penais para 
compor o Núcleo de operações com cães (Noc).
1.1.2 No ato da inscrição, o candidato deverá indicar se tem interesse em 
participar do Núcleo de operações com cães (Noc). aos já inscritos até a 
publicação deste ato, a escola de administração Penitenciária (eaP) entra-
rá em contato para que o seja indicado o interesse ou não em participar 
do Noc.
1.8 ao Núcleo de operações com cães (Noc) competem às atividades des-
critas no item 1.7 onde o Policial Penal exercerá a atividade acompanhada 
de cães.
art. 2º fica acreceNtado, No iteM 4 “critÉrios de seleÇÃo dos 
Policiais PeNais do gaP”, o iteM 4.10, coM o segUiNte texto:
4.10 os candidatos que optarem em participar do Núcleo de operações 
com cães (Noc), conforme estabelecido no item 1.1.2, serão selecionados 
seguindo os critérios: obter a maior nota na etapa de análise curricular e a 
maior nota no taf, respeitando o limite de vagas e a opção do candidato.
art. 3º ficaM retificados a qUaNtidade de vagas:
onde se lê:
10. DAs vAGAs E DA cLAssificAção fiNAL:
10.1  serão ofertadas 32 (trinta e duas) vagas para Policiais Penais a in-
tegrarem o grupo de ações Penitenciárias da seaP, sendo 8 (oito) vagas 
destinadas ao sexo feminino e 24 (vinte e quatro) vagas para o sexo mas-
culino;
Leia-se:
10. DAs vAGAs E DA cLAssificAção fiNAL:
10.1  serão ofertadas 44 (quarenta e quatro) vagas para Policiais Penais a 
integrarem o grupo de ações Penitenciárias da seaP, sendo 8 (oito) vagas 
destinadas ao sexo feminino, 24 (vinte e quatro) vagas para o sexo mas-
culino e 12 (doze) para compor o Núcleo de operações com cães (Noc), 
sendo 03 (três) para o candidato do sexo feminino e 09 (nove) para o 
candidato do sexo masculino;
art. 4º ficaM retificadas “as disPosiÇÕes gerais” e acresceNta 
o iteM 13.9a:
onde se lê:
13. DAs DisPosiçÕEs GERAis:
13.9 O candidato classificado quando convocado para integrar o Curso do 
grupo de ações Penitenciárias (gaP), e outras demandas de gestão e ope-
rações da seaP, serão requisitados e oficializados por intermédio de seu 
superior hierárquico;
Leia-se:
13. DAs DisPosiçÕEs GERAis:
13.9 o candidato classificado quando convocado para integrar o Curso do 
grupo de ações Penitenciárias (gaP), assim como os que irão compor o 
Núcleo de operações com cães (Noc), e outras demandas de gestão e 
operações da SEAP, serão requisitados e oficializados por intermédio de 
seu superior hierárquico;
13.9a os integrantes do grupo de ações Penitenciárias (gaP) e do Núcleo 
de operações com cães (Noc) terão obrigatoriamente que permanecer por 
no mínimo 02 (dois) anos em cada grupo/Núcleo correspondente;
belém, 16 de agosto de 2021
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 694017

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE cuLtuRA

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 390 DE 17.08.2021
servidor: aNNa aUgUsta MariNHo e silva
Matrícula: 31739/1
cargo: auxiliar de administração
objeto: designada como fiscal do recebimento do fornecimento de copos 
reutilizáveis da ata de registro de preço 11/2021 sePlad, para atender as 
demandas da secretaria de estado de cultura.

Protocolo: 694044

PoRtARiA Nº 393 DE 18 DE AGosto DE 2021
 o secretário adjUNto da secretaria de estado de cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria de n° 
091/2.019, publicada no Diário Oficial do Estado, de 18.02.2019, c/c o 
artigo 35, do decreto n° 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNsideraNdo:
 - o Processo nº 2021/725925, de 02/07/2021;
- os termos do art. 2º, vi, e do art. 35, v, alínea“g” da lei nº 13.019/2014.
resolve:
i - desigNar a servidora Maria do ceU braga MartiNs, Matrícula nº: 
32280/1, ocupante do cargo de técnico em gestão cultural, como gestora 
da parceria a ser celebrada entre a secretaria de estado de cultura – se-
cUlt e a organização da sociedade civil denominada associaÇÃo obras 
sociais da diocese de castaNHal, cujo objeto é a mútua cooperação 
com o escopo de promover a xxiii romaria Mariana da diocese de casta-
nhal, na modalidade semi virtual, que faz parte da cultura do povo casta-
nhalense e tradicionalmente ocorre envolvendo as celebrações e a cultura 
do referido município.
ii - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de cultura, em 18 de agosto de 2021.
brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira
secretário adjunto de estado de cultura / secUlt

Protocolo: 694001

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE JustificAtivA DE iNExiGiBiLiDADE DE 
LicitAção

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 012/2021
(Processo administrativo nº 2021/856273 – secUlt)
coNtRAtANtE
a secretaria de estado de cUltUra do Pará – secUlt, criada pela lei 
nº 4.589, de 18 de novembro de 1975, com a alteração da lei Nº 5.397, 
de 13 de outubro de 1987, e inscrita no cNPj sob o Nº 05.252.176/0001-
54, observadas às condições contidas na lei federal 8.666/93 e suas al-
terações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no 
edital de credenciamento, torna público a realização de cHaMaMeNto 
PÚblico, através da iNexigibilidade de licitaÇÃo Nº 012/2021, para 
credenciamento de artistas e fazedores da cultura.
objeto
credenciamento de artistas e fazedores da cultura, que tenham espetá-
culos
prontos, e Profi ssionais da Cultura e do campo da acessibilidade em Li-
bras e áudio descrição, para possível prestação de serviços, como pessoa 
física ou jurídica, através de inexigibilidade de licitação, fundamentada 
no art. 25, da lei n. 8.666/93 para atender ás programações realizadas 
ou apoiadas pela secUlt, no período de 01 de setembro de 2021 a 01 de 
setembro de 2022.
O presente regulamento visa identificar artistas, agentes culturais, pro-
postas
artísticas nas áreas/linhas de artes cênicas, artes visuais, música, litera-
tura, audiovisual, arte digital, design, moda, cultura alimentar, expressões 
culturais populares, afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades 
tradicionais, assim como profi ssionais de suporte técnico, habilitando-os 
para possíveis contratações, no período estabelecido neste edital, com o 
objetivo de dinamizar e socializar a programação cultural no estado.
as propostas inscritas estão passíveis de análise para contratação através
do credenciamento em igualdade de condições, observando os requisitos
mínimos previstos nesse edital, não havendo direito subjetivo à contrata-
ção;
a contratação dos credenciados será efetivada de acordo com os eventos
a serem realizados no período citado, possibilitando o acesso de forma de-
mocrática, atendendo aos princípios da oportunidade, da conveniência, da
legalidade, da defesa do interesse público, da impessoalidade, da isonomia
e da economicidade, nas seguintes vertentes:
coNtRAtADos
Pessoas físicas, maiores de 18 anos, ou Pessoas jurídicas legalmente cons-
tituídas, cujo ramo de atividade seja compatível e pertinente ao objeto 
da prestação de serviços do edital, que se inscreverem e comprovarem 
estarem habilitadas a prestar os serviços descritos, conforme requisitos 
exigidos no edital, concordando com os valores propostos pela secUlt. 
Profissionais representados por uma Pessoa Jurídica ou MEI, desde que 
tenham descrito no contrato social e cartão de cNPj atividades congêneres 
à área, averiguada a compatibilidade da Classificação Nacional das Ativida-
des Econômicas com o objeto final da contratação.
Não PoDERão PARticiPAR Do EDitAL DE cREDENciAMENto:
servidores da secUlt ou de seus Órgãos vinculados, qualquer que seja 
o vínculo, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes em linha 
reta, colateral, consanguíneos ou por afinidade, até o terceiro grau. Pesso-
as jurídicas e naturais que estejam impedidas de contratar com a adminis-
tração pública, seja por motivo de suspensão temporária de participar e de 
licitar com a administração Pública ou por terem sido declaradas inidôneas, 
na forma dos incisos iii e iv do art. 87 da lei nº. 8.666/93, ou outro mo-
tivo previsto em lei.
Propostas artísticas incoerentes com os valores fixados em tabela pela SE-
cUlt.
os interessados na condição de pessoa jurídica ou grupos informais res-
ponderão pelas propostas apresentadas, responsabilizando-se ainda pelos
participantes que venham representar, nos moldes do art. 439 do código 
civil.
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JustificAtivA
a secUlt, no cumprimento de sua missão institucional de “promover o 
desenvolvimento e a difusão da cultura em todas as suas modalidades”
atua em todo o estado do Pará e desenvolve projetos que valorizam e 
contribuem para o fortalecimento das expressões culturais e da produção
artística das regiões de integração.
Para efetivação desse compromisso, a secretaria de estado de cultura, 
buscando estimular a produção de artistas e fazedores de cultura em nos-
so estado, por meio de uma forma de acesso democrático, vem propor 
a realização de processo seletivo que ampare o credenciamento desses 
profissionais da cultura, para participação em programações pautadas na 
diversidade de gêneros e estilos, bem como ações formativas - como cur-
sos e oficinas - que possibilitem a qualifi cação de profi ssionais das áreas 
da cultura e economia criativa.
o credenciamento, por intermédio de chamada pública, possibilita o acesso
democrático à pauta das atividades realizadas e apoiadas pela secUlt, em 
constante diálogo com a sociedade, buscando alinhar-se com as especifici-
dades locais, apoiando e viabilizando variada programação, com o intuito 
de fazer chegar ao público ações que abrangem tanto as formas tradicio-
nais, quanto as vertentes contemporâneas de produção cultural e da arte.
o sistema de credenciamento respeita os princípios basilares de licitação, 
que democratiza a participação de artistas e fazedores de cultura, por isso 
esta administração entende que essa medida possibilitará a contratação 
de profissionais e instituições prestadores deste tipo de serviço, de forma 
isenta e baseada no preenchimento de requisitos já previstos no edital, 
que o instituirá.
a contratação, para prestação de serviços artísticos, com base na inexigi-
bilidade
de licitação, a partir de um processo seletivo previsto em credenciamento, 
encontra amparo doutrinário, no dizer do Professor Marçal justen filho, 
em seus “comentários à lei de licitações e contratos administrativos”(ed. 
dialética, 5ª ed., sP, 1998, p43):
“Não haverá necessidade de licitação quando houver número ilimitado de 
contratações e (ou) quando a escolha do particular a ser contratado não 
incumbirá própria Administração. Isso se verifi ca quando uma alternativa
de contratar não for excludente de outras, de molde que todo particular 
que o desejar poderá fazê-lo. o raciocínio não é afastado nem mesmo em 
face da imposição de certos requisitos ou exigências mínimos”
essas exigências a que o ilustre professor faz alusão são as condições que 
a prestação do atendimento se dará, que devem estar explícitas no edital 
de credenciamento consequente. complementando sua explicação, o mes-
mo jurista (op. Cit. P43) afirma:
“... é usual a administração praticar modalidades de estipulação em favor 
de terceiros. os servidores receberão pelos serviços e escolherão o pro-
fissional que os prestará. A Administração realizará o pagamento pelos 
serviços, em valores e condições previamente estabelecidos. Nesses casos, 
não tem cabimento uma licitação. caberá à administração estabelecer as 
condições de execução dos serviços e as demais cláusulas a serem obser-
vadas.
Todo o profi ssional que preencher os requisitos mínimos fixados pela Ad-
ministração poderá requerer seu credenciamento...”
A figura do Credenciamento também é amplamente reconhecida pelos Tri-
bunais de contas da União e do estado do Pará como instrumento lícito 
e juridicamente válido à contratação de prestadores de serviços que, em 
igualdade de condições, satisfaçam os requisitos do edital, caracterizando
a inviabilidade de competição, na forma do caput do art.25 em virtude da 
situação de igualdade de condições a que estão sujeitos.
embora não esteja previsto nos incisos do art.25 da lei nº 8.666/1993, 
admite-se o credenciamento como hipótese de inexigibilidade inserida no 
caput do referido dispositivo legal, porquanto a inviabilidade de competição 
configura-se pelo fato de a administração dispor-se a contratar todos os 
que tiverem interesse e que satisfaçam as condições por ela estabelecidas, 
não havendo, portanto, relação de exclusão. Para a regularidade da con-
tratação direta, é indispensável a garantia da igualdade de condições entre 
todos os interessados hábeis a contratar com a administração, pelo preço 
por ela definido. (TCU, acórdão n. 351-2010-Plenário)
É admissível a aplicação do sistema de credenciamento na administração
Pública com observância dos princípios constitucionais da igualdade e com-
petitividade de todo os interessados (resolução n. 17.407-tce-Pa.
eNqUadraMeNto
presente prestação de serviço pelos credenciados, como pessoa física
ou jurídica, deverá ser efetivada com fundamento no art. 25, caput, da
lei n º 8.666/93, , acórdão n. 351-2010-Plenário – tcU e resolução n.
17.407-tce-Pa.
APRovAção Do ENQuADRAMENto
reconheço a presente inexigibilidade de licitação, em virtude de sua invia-
bilidade, ante a contratação de pessoas jurídicas ou físicas, legalmente ha-
bilitadas para possível prestação de serviços, atendendo às programações
realizadas ou apoiadas pela secUlt, no período de 01 de setembro de 
2021 a 01 de setembro de 2022.
belém (Pa), 18 de agosto de 2020.
brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira
secretário adjunto de estado de cultura

RAtificAção DA iNExiGiBiLiDADE
Ratifico, para todos os efeitos legais, o Termo de Justificativa de Inexigi-
bilidade de licitação no 017/2020, nos termos do caput do art. 25 da lei 
no 8.666/93.
belém (Pa), 18 de agosto de 2020.
UrsUla vidal saNtiago de MeNdoNÇa
secretária de estado de cultura

Protocolo: 694164

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 389/21, DE 17.08.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: Marcos viNiciUs reis carvalHo
cargo: Motorista
Matrícula: 5955140/1
quantidade de diárias:1/2 (meia)
origem: belém/Pa
destino: vigia /Pa
Período: 21.07.2021 (os efeitos desta Portaria têm caráter retroativo.)
objetivo: transporte de servidores da secUlt ao referido município.
ordenador: bruno chagas da silva rodrigues ferreira/secretário adjunto 
da secretaria de estado de cultura.

Protocolo: 693823

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

tRANsfERiR féRiAs – 30 DiAs
PoRtARiA 370/21 DE 12.08.2021

servidor: sâMia cristiNa loPes corrêa
Matrícula: 57191619-1
cargo: assistente administrativo
Período anterior: 28.06.2021 a 27.07.2021, 30 (trinta) dias
Novo período: 02.01.2022 a 31.01.2022.
Período aquisitivo: 27.12.2019 a 26.12.2020

Protocolo: 693904

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Protocolo 691398
ERRAtA DA PuBLicAção Do EDitAL DE cREDENciAMENto 

Nº 005/2021: ARtistAs,
ProfissioNais, fazedores e fazedoras da cUltUra, publicado no 
doe nº 34.668, de 12/08/2021 sob o nº de protocolo 691398.
iteM 1.1.
oNde se lê: “constitui objeto deste edital de credenciamento de artistas e 
Fazedores da Cultura, que tenham espetáculos prontos, oficinas, mediação 
em literatura, conteúdos áudio visuais para redes sociais, e Profissionais 
da cultura e do campo da acessibilidade em libras e áudio descrição, para 
possível prestação de serviços, como pessoa física ou jurídica, através de 
inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 25, da lei n. 8.666/93 
para atender às programações realizadas ou apoiadas pela secUlt, no 
período de 1º de julho de 2020 a 1º de julho de 2021.”
leia-se: “constitui objeto deste edital de credenciamento de artistas e 
Fazedores da Cultura, que tenham espetáculos prontos, oficinas, mediação 
em literatura, conteúdos áudio visuais para redes sociais, e Profissionais 
da cultura e do campo da acessibilidade em libras e áudio descrição, para 
possível prestação de serviços, como pessoa física ou jurídica, através de 
inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 25, da lei n. 8.666/93 
para atender ás programações realizadas ou apoiadas pela secUlt, no pe-
ríodo de 01 de setembro de 2021 a 01 de setembro de 2022.”
iteM: 3.1.
oNde se lê: “as inscrições serão gratuitas, ocorrerão no período de vigên-
cia deste edital, 1º de julho de 2020 a 1º de julho de 2021, e poderão ser 
efetivadas da seguinte forma:”
leia-se: “as inscrições serão gratuitas, ocorrerão no período de vigência 
deste edital, 01 de setembro de 2021 a 01 de setembro de 2022.e poderão 
ser efetivadas da seguinte forma:”

Protocolo: 694100
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 669 - cGP/fcP DE 18 DE AGosto DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.e. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, 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. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsideraNdo ainda os termos dos Processos: 2021/870113.
forMalizar, licença para tratamento de saúde ao servidor na tabela 
abaixo:

dias Periodo NoMe MatricUla cargo laUdo

60 14/07 a 11/09/2021 glaUber Matteis 
gadelHa 5889791/ 1 assisteNte de iNforMatica 77981

dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
gUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 694021
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ERRAtA
.

ERRAtA da Portaria n° 665 de 16 de agosto de 2021, publicada no 
doe 34.672 de 17/08/2021, a qual determina licença Prêmio da servidora 
olÍvia MeNdes das Neves, matrícula nº 5185483/1 desta fcP.
onde se lê:
...correspondente ao triênio 06/02/2015 à 05/02/2018.
Leia-se:
...correspondente ao triênio 06/02/2012 a 05/02/2015.
gUilHerMe relvas d oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 694088

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo: 2º
coNtRAto: 043/2019

Processo: 2019/45075
 objeto: o prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 (doze) me-
ses, iniciando sua vigência em 27/09/2021 e encerrando em 27/09/2022, 
com fulcro no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93, bem como ao 
decreto estadual nº 955/2020 que dispõe sobre medidas adicionais de 
austeridade fiscal do Poder Executivo Estadual, e com a manutenção do 
valor global estimado, já praticado no contrato anterior.
valor global estimado: r$ 30.623,04
dotação orçamentária: Projeto/atividade:13.122.1297-8338; Plano inter-
no: 412.000.8338c; Natureza de despesa: 339039; fonte de recurso: 
0101; ação: 231020
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPj: 14.662.886/0001-43, situada à avenida gentil bittencourt, nº 
650, bairro: Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
contratada: coNserP MaNUteNÇÃo de elevadores ltda – ePP, inscrita 
no cNPj/Mf sob o nº 00.489.015/0001-65
data de assinatura: 18/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 694117

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 668- cGP/fcP DE 16 DE AGosto DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições e,
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo 
nº 2021/887347-dli/fcP, datado de 13/08/2021.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias às servidoras 
abaixo mencionadas, que irão ao Município de Santarém, com a finalida-
de de representar através da biblioteca Pública arthur vianna/arquivo, no 
atendimento ao ofício nº 038/2021 – gab. para realizar visita técnica ao 
arquivo legislativo da câmara Municipal de santarém, para emitir parecer 
quanto à viabilidade do pleito, mediante a elaboração de diagnóstico e 
planejamento de organização.

Nome Matrícula cargo Período diária
Maria do socorro baia dos 

saNtos 32131/1 diretor/biblioteconomista

24 a 28/08/2021 4 ½
sHirleY reNe de Paiva 

catUaba batista 80845079/1
tecnico em gestao de desen-

volvimento agrario e fundiário/
bibliotecária

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 693926

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

ERRAtA
.

ERRAtA Do tERMo DE HoMoLoGAção Do PREGão 
ELEtRôNico No 03/2020 - fuNDAção cARLos GoMEs, 

PuBLicADo No DoE Nº DE 34.614 PAG. 73, DE 18/06/2021.
oNDE sE Lê: valor total de r$ 96.588,34(noventa seis mil quinhentos e 
oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
LEiA-sE: valor total de r$ 96.657,16(noventa e seis mil seiscentos e cin-
quenta e sete reais e dezesseis centavos).
oNDE sE Lê: belPara coMercial ltda - cNPj: 05.903.157/0001-
40, foi a vencedora do iteM 04, pelo critério de menor preço por iteM, no 
valor total de r$ 17.468,00 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e oito 
reais e dezessete centavos).
LEiA-sE: belPara coMercial ltda - cNPj: 05.903.157/0001-40, foi a 
vencedora do iteM 04, pelo critério de menor preço por iteM, no valor to-
tal de r$ 17.468,00 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
Maria da gloria boulhosa caputo - superintendente/fcg

Protocolo: 694075

sEcREtARiA DE EstADo
DE coMuNicAção

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 576 DE 17 AGosto DE 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE

a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
resolve:
revogar a portaria n° 463 de 05 de julho de 2021, publicada no diário 
oficial n° 34.639 do dia 14 de julho de 2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 694192

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 577 DE 17 AGosto DE 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE

a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/900254/secoM.
resolve:
i-conceder a servidora relacionada; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Novo repartimento no período de 18 a 20 
agosto de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo de estado 
do Pará.
NoMe: ana carolina Maciel Menezes
MatrÍcUla: 5897946
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

PoRtARiA Nº 578 DE 17 AGosto DE 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE

a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/900295/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Novo repartimento no período de 18 a 20 
agosto de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo de estado 
do Pará.
NoMe: Pedro Henrique bezerra guerreiro
MatrÍcUla: 5110879
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

PoRtARiA Nº 579 DE 17 AGosto DE 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE

a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/900706/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de itupiranga no período de 18 a 20 agosto de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do governo de estado do Pará.
NoMe: bruno bezerra cecim
MatrÍcUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

PoRtARiA Nº 580 DE 17 AGosto DE 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE

a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/899148/secoM.
resolve:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para os municípios de soure e ponta de pedras no dia 17 de agosto de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do governo de estado do Pará.
NoMe: laíse cristiny coelho Pereira
MatrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

PoRtARiA Nº 581 DE 17 AGosto DE 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE

a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/899537/secoM.
resolve:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para os municípios de salvaterra e Muaná no dia 18 de agosto de 2021, 
para cobertura de pauta jornalística do governo de estado do Pará.
NoMe: laíse cristiny coelho Pereira
MatrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício



74  diário oficial Nº 34.675 Quinta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2021

PoRtARiA Nº 582 DE 17 AGosto DE 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE

a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/901197/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que irá se 
deslocar para o município de Mocajuba nos dias 19 e 20 de agosto de 2021, 
para produção de conteúdo e cobertura nas redes sociais do governo do 
estado do Pará.
NoMe: Wagner luiz da silva Pinheiro júnior
MatrÍcUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 694198

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

ERRAtA
.

Publicação nº 691548
Diário Oficial Nº 34.669– Pág. 90
sexta-feira, 13 de agosto de 2021
termo aditivo nº 002/2021
contrato: 047/2020
Processo: 2020/1024956
oNDE sE Lê:
valor global: r$ 593.599,44 (quinhentos e noventa e três mil quinhentos 
e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos);
 data de assinatura: 05/08/2021
LEiA-sE:
valor global: r$ 683.635,96 (seiscentos e oitenta e três mil seiscentos e 
trinta e cinco reais e noventa e seis centavos);
data de assinatura: 16/08/2021

Protocolo: 694301

.

.

Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 016/2021
Processo Nº 2021/555221
objeto: aqUisiÇÃo de sisteMa de telÃo de led coMPosto Por 06 
(SEIS) MÓDULOS 0,96 X 0,96 M P3 INDOOR, conforme especificações 
constantes do anexo i do edital.
responsável pelo certame: benedito ivo santos silva
local de abertura: Portal comprasnet (Uasg:925807)
data da abertura: 31/08/2021
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.722.1508.8236
elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 412.000.8236e
retirada do edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
belém, 19 de agosto de 2021.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 694221

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 269/2021, DE 18 DE AGosto DE 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtelPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto governamental de 
18 de janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 07/2021 do gab/fUNtelPa,
de 16/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/895268 de 16/08/2021;
r e s o l v e:
coNceder ½ (meia) diária(s) ao servidor Hilbert Hil carreira do 
NasciMeNto, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do cargo em comissão 
de PresideNte, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de
bragança e capanema na data de 19/08/2021 com objetivo de visita in 
loco as rtv’s da fUNtelPa e reunião com os Prefeitos nesses Municípios.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 693991

PoRtARiA Nº 270/2021, DE 18 DE AGosto DE 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtelPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto governamental de 
18 de janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 01/20121– dMK/fUNtelPa,
de 16/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/896914 de 16/08/2021;
r e s o l v e:
coNceder ½ (meia) diária(s) ao servidor caNdido garcia Neto, ma-
trícula n.º 5946606/2, ocupante do cargo em comissão de diretor de 
MarKetiNg, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de bra-
gança e capanema na data de 19/08/2021 com objetivo de visita in loco as 
rtv’s da fUNtelPa e reunião com os Prefeitos nesses Municípios.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 693987

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE EDucAção

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 065/2021 - GAB sAEN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fun-
do rotativo da eeef Professor fraNcisco NUNes - 8ª Ure casta-
NHal, concedida ao servidor abaixo relacionado, secretário da referida 
Unidade escolar.
a secretária adjUNta de eNsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsideraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/190709-Pae,
resolve
art. 1° - aUtorizar o secretário da escola eef Professor fraN-
cisco NUNes, município de santa Maria do Pará - 8ª Ure, a receber os 
recursos do fundo rotativo da referida Unidade escolar referente ao exer-
cício de 2021, podendo executar as seguintes transações: efetuar paga-
mentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos bancários, retirar che-
ques devolvidos, sustar/contra ordenar, cancelar, baixar cheques e efetuar 
transferências.

MUNicÍPio setor servidor(a) MatrÍcUla cPf
 santa Maria 

do Pará
 eeef Prof fraNcisco NUNes 

- 8ª Ure
 josiMar rocHa do Nas-

ciMeNto 6021247-1 168.225.522-
00

art. 2° - fica expressamente proibido ao servidor: solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da secretaria de estado de educação.
art. 3° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
secretaria adjunta de ensino, belém, 16 de agosto de 2021.
regiNa lÚcia de soUza PaNtoja
secretária adjunta de ensino

Protocolo: 694000
 PoRtARiA Nº 1.567/2021-Gs/sEDuc

a secretária de estado de edUcaÇÃo, no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas por lei e previstas no art. 138, parágrafo único, v, da 
constituição do estado do Pará;
coNsideraNdo o disposto na lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002; decreto estadual n.º 2.069, de 20 de fevereiro de 2006 e decreto 
federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
coNsideraNdo a necessidade de aquisição de bens e serviços comuns 
para rede estadual de ensino da secretaria de estado de educação
resolve:
art. 1º - desigNar os servidores abaixo relacionados para atuarem como 
autoridade Homologadora, Homologador substituto, Pregoeiros e Mem-
bros da equipe de apoio, para o rdc eletrônico nº 05/2021 presente nos 
autos do Processo administrativo nº 2020/782933, conforme composição 
abaixo:

Perfil NoMe MatrÍcUla cPf

aUtoridade HoMologadora elietH de fátiMa da silva braga 6030610-3 281.114.352-15

HoMologador
 sUbstitUto rodrigo NUNes Polaro 6403130-2 710.730.002-49

Pregoeiro e eqUiPe de aPoio caMila dias oliveira 54197103-2 936.054.042-00

Pregoeiro e eqUiPe de aPoio joÃo PatrÍcio de liMa jUNior 57212386-1 303.771.612-68

PresideNte brUNo rafael de soUsa liMa 5960039-1 526.134.702-59

art. 2º. esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
belém, 18 de agosto de 2021.
elietH de fátiMa da silva braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 694172
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Protocolo: 693959

tERMo ADitivo A coNtRAto
tERMo ADitivo Ao coNtRAto

sExto tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº145/2018.
vigência: 09/08/2021 a 05/02/2022.
contratante: secretaria de educação do estado do Pará.
contratado: lastro Projetos e construção civil ltda. cNPj Nº 
02.511.127/0001-09.
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 08 de agosto de 2021.
contrato de empréstimos: 2933/oc-br-banco interamericano de desen-
volvimento – bid
ordenador: elieth de fátima da silva braga - secretária de estado de edu-
cação do Pará.

Protocolo: 694015
tERMo ADitivo Ao coNtRAto

PRiMEiRo tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 021/2021.
vigência: 16/08/2021 a 14/11/2021.
contratante: secretaria de educação do estado do Pará.
contratado: serve obras engenharia eireli. cNPj Nº 05.257.336/0001-58.
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 13 de agosto de 2021.
contrato de empréstimos: 2933/oc-br-banco interamericano de desen-
volvimento – bid
ordenador: elieth de fátima da silva braga - secretária de estado de edu-
cação do Pará.

Protocolo: 694013
tERMo ADitivo: 3

coNtRAto: 120/2018
objeto do contrato: locação de imóvel situado no município de abaetetuba/ Pa, 
para Moradia dos professores do sistema de organização Modular de ensino/soMe.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogar a vigência do contrato original.
dispensa de licitação nº 012/2018-Nlic/sedUc
valor Mensal: r$ 603,61.
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: secretaria de estado de educação /cNPj. 05.054.937/0001-63, com sede 
na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, tenoné, belém/Pa.
locador: bernadino da silva, com cPf nº 368.035.292-15, residente e do-
miciliado na Pça são Miguel de beja , bairro beja, s/n ceP: 68.444-000, 
localidade rio Panacuera abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 12/08/2021
vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 687175
tERMo ADitivo: 3

coNtRAto: 157/2018
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade do rio Para-
majó, abaetetuba/Pa, para moradia dos professores do sistema de organi-
zação modular de ensino/soMe.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogar a vigência do contrato original.
dispensa de licitação nº 020/2018-Nlic/sedUc
valor Mensal: r$ 347,72.
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: secretaria de estado de educação /cNPj. 05.054.937/0001-63, com sede 
na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, tenoné, belém/Pa.
locadora: dalva barreto da trindade, cPf: nº455.422.102-44, residente e 
domiciliada na localidade rio Paramajó, ceP: 68.440-000, abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 18/08/2021
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 689712
tERMo ADitivo: 1

coNtRAto: 051/2020
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade rio campope-
ma, abaetetuba/ Pa, para funcionamento da escola Pedro teixeira, anexo 
i, para os alunos do sistema de organização Modular de ensino/soMe.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogar a vigência do contrato original.
dispensa de licitação nº 017/2020-Nlic/sedUc
valor Mensal: r$ 867,06
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.

Partes:
locatária: secretaria de estado de educação /cNPj. 05.054.937/0001-63, com sede 
na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, tenoné, belém/Pa.
locadora: francisca costa Nogueira, com cPf nº 468.745.342-20, residen-
te e domiciliada na localidade rio campompema, nº 73, ceP: 68.440-000, 
abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 18/08/2021
vigência: 27/08/2021 a 26/08/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 689716
tERMo ADitivo: 1

coNtRAto: 060/2020
objeto do contrato: locação de imóvel, para funcionamento da eeeM ba-
sílio de carvalho, no município de abaetetuba/Pa.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogar a vigência do contrato original.
dispensa de licitação nº 018/2020-Nlic/sedUc
valor Mensal: r$ 16.215,75
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: secretaria de estado de educação /cNPj. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
locador: Paulo candido guedelha da silva, com cPf nº 518.620.932-53, residente e 
domiciliado na tv. dom Pedro i, nº 599, ceP: 68.440-000, abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 18/08/2021
vigência: 27/08/2021 a 26/08/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 689721

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDos - No. 48788/2021
Prazo aPlicaÇÃo: 60 dias
Prazo PrestaÇÃo de coNtas: 15 dias
observaÇÃo: coMPra de Material de coNsUMo.
cargo/fUNÇÃo:
Professor classe i / doceNte
cPf: 55849709215
NoMe: alda lUisa tavares da triNdade
MatrÍcUla: 5838487
PrograMa de trabalHo: 1509
foNte de recUrso: 102
NatUreza desPesa: 339030
valor: r$ 2000,00
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694251

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiARiAs No. 48794/2021
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 / baiao / 16/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 3
baiao / beleM / 19/08/2021 - 19/08/2021 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: 693943
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48779/2021

objetivo: MeMoraNdo Nº 28/2021-Nde Pad 29/2020. Processo Nº 
1344995/2019 e aNexo Nº 1380310/2019. 4ª Ure MUNicÍPio: Marabá.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / Maraba / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
Maraba / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: celia regiNa soUza da crUz
MatrÍcUla: 761303  cPf: 16909194268
cargo/fUNÇÃo:aUxiliar tecNico / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 693947
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48676/2021

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 / itUPiraNga / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
itUPiraNga / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: Marcos aNtoNio da silva Moreira
MatrÍcUla: 192813  cPf: 18602266200
cargo/fUNÇÃo:ag. de Portaria / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 693953
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PoRtARiA DE DiARiAs No. 48720/2021
objetivo: coNstatar iN loco a Necessidade de beNs MÓveis Para 
ateNder a deMaNda da eeeM eUrico vale reforMada coM recUrso 
do tesoUro.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / rUroPolis / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
rUroPolis / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: rosileNe da Mota Moraes
MatrÍcUla: 57224233  cPf: 63054590291
cargo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 693998
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48649/2021

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 aNisio teixeira, eeeM joNatHas PoNtes 
atHias, eeeM oNeide de soUza tavares e eeeM saloMe carvaljo.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / Maraba / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
Maraba / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: HeliaNa de fatiMa Maia Moreira
MatrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
cargo/fUNÇÃo:aUxiliar oPeracioNal / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 693992
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48641/2021

objetivo: coNdUzir tÉcNico Para fiscalizaÇÃo a eNtrega, beM 
coMo coletar assiNatUra No terMo de doaÇÃo do objeto (ôNibUs 
escolar) Nas PrefeitUras dos MUNicÍPios. coNforMe Portaria Nº 
056/2021 - sale/sedUc.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / sao doMiNgos do caPiM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0
sao doMiNgos do caPiM / caPitao Poco / 16/08/2021 - 17/08/2021 
Nº diárias: 1
caPitao Poco / iritUia / 17/08/2021 - 17/08/2021 Nº diárias: 0
iritUia / UliaNoPolis / 17/08/2021 - 18/08/2021 Nº diárias: 1
UliaNoPolis / ParagoMiNas / 18/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 1
ParagoMiNas / boM jesUs do tocaNtiNs / 19/08/2021 - 20/08/2021 
Nº diárias: 1
boM jesUs do tocaNtiNs / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: raiMUNdo soares de soUza
MatrÍcUla: 5073995
cPf: 04722230200
cargo/fUNÇÃo:Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 693995
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48640/2021

objetivo: fiscalizaÇÃo a eNtrega, beM coMo coletar assiNatUra 
No terMo de doaÇÃo do objeto (ôNibUs escolar) Nas PrefeitUras 
dos MUNicÍPios. coNforMe Portaria Nº 056/2021 - sale/sedUc.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / sao doMiNgos do caPiM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0
sao doMiNgos do caPiM / caPitao Poco / 16/08/2021 - 17/08/2021 
Nº diárias: 1
caPitao Poco / iritUia / 17/08/2021 - 17/08/2021 Nº diárias: 0
iritUia / UliaNoPolis / 17/08/2021 - 18/08/2021 Nº diárias: 1
UliaNoPolis / ParagoMiNas / 18/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 1
ParagoMiNas / boM jesUs do tocaNtiNs / 19/08/2021 - 20/08/2021 
Nº diárias: 1
boM jesUs do tocaNtiNs / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: rodrigo barros de Moraes
MatrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
cargo/fUNÇÃo:esPecialista eM edUcacao classe i / esPecialista
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 693988
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48650/2021

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 aNisio teixeira, eeeM joNatHas PoNtes 
atHias, eeeM oNeide de soUza tavares e eeeM saloMe carvaljo.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / Maraba / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
Maraba / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: raiMUNda saNtos correa
MatrÍcUla: 345652
cPf: 14211599291
cargo/fUNÇÃo:ag. de Portaria / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 693989
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48836/2021

objetivo: visitas técnicas na obra da eeefM dom joão vi, localizada no Município 
de capanema/Pa e na obra da eeef Padre dubois, no Município de salinópolis/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / caPaNeMa / 10/08/2021 - 10/08/2021 Nº diárias: 0

caPaNeMa / saliNoPolis / 10/08/2021 - 11/08/2021 Nº diárias: 1
saliNoPolis / beleM / 11/08/2021 - 11/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: Pedro HeNriqUe siMao de MoUra
MatrÍcUla: 80845415
cPf: 76711021215
cargo/fUNÇÃo:tecNico eM gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Ni-
vel sUPerior
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694259
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48694/2021

objetivo: conduzir servidores da crM que farão a entrega de materiais na ee-
efM Presidente tancredo Neves que está sendo reformada com recursos do bid.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / cUrioNoPolis / 13/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPolis / beleM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: saMUel ferreira de oliveira
MatrÍcUla: 456535  cPf: 17289823249
cargo/fUNÇÃo:ag. de Portaria / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694269
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48790/2021

objetivo: visita técnica nas obras das escolas Plínio Pinheiro e acy de 
jesus Pereira barros, no Município de Marabá/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / Maraba / 18/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 1
Maraba / beleM / 19/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: roNaldo lUis PaNtoja Mariz
MatrÍcUla: 5907718
cPf: 18668305204
cargo/fUNÇÃo:coordeNador / direcao
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694233
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48614/2021

objetivo: avaliaÇÃo de beNs iNservÍveis Para desfaziMeNto e 
iNveNtário das UNidades de eNsiNo realizar toMbaMeNto de 
Materiais refereNte aP PrograMa diNHeiro direto Na escola 
(Pdde/2019/2020) atUalizaÇÃo das seNHas dos gestores. eeeM 
alacid NUNes, eeeM itabocal, eeeM baNgU, eeeM adÉlia carvalHo.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / iritUia / 16/08/2021 - 18/08/2021 Nº diárias: 2
iritUia / iPixUNa do Para / 18/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 2
iPixUNa do Para / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: fraNcisca ferreira seNa
MatrÍcUla: 449083
cPf: 42795699249
cargo/fUNÇÃo:escr. datilog. ref.iii / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694222
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48666/2021

objetivo: fiscalização de obras referente a reconstrução da eeeM dr. 
gaspar viana, eeeM acy de jesus de barros, eeeM Plinio Pinheiro, localiza-
da no Município de Marabá.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / Maraba / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0
Maraba / beleM / 16/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 3.5
NoMe: edUardo dioNisio PaMPloNa da silva jUNior
MatrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
cargo/fUNÇÃo:eNg. civil / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694215
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48699/2021

objetivo: conduzir servidores que realizarão a 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: saMUel ferreira de oliveira
MatrÍcUla: 456535
cPf: 17289823249
cargo/fUNÇÃo:ag. de Portaria / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694210
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48778/2021

objetivo: MeMoraNdo Nº 28/2021-Nde Pad 29/2020. Processo Nº 
1344995/2019 e aNexo Nº 1380310/2019. 4ª Ure MUNicÍPio: Marabá.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / Maraba / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
Maraba / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: fabio HeNriqUe Pavao freitas
MatrÍcUla: 57209935
cPf: 60770988253
cargo/fUNÇÃo:esPecialista eM edUcacao classe i / esPecialista
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694144
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PoRtARiA DE DiARiAs No. 48792/2021
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 / baiao / 16/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 3
baiao / beleM / 19/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: carlos alberto loPes do vale
MatrÍcUla: 303569
cPf: 04144325253
cargo/fUNÇÃo:aUxiliar tecNico / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694146
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48724/2021

objetivo: coNdUzir servidores Para coNstatar iN loco a Neces-
sidade de beNs MÓveis Para ateNder a deMaNda da eeeM eUrico 
vale reforMada coM recUrso do tesoUro.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / rUroPolis / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
rUroPolis / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 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: 694154
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48613/2021

objetivo: avaliaÇÃo de beNs iNservÍveis Para desfaziMeNto e 
iNveNtário das UNidades de eNsiNo realizar toMbaMeNto de 
Materiais refereNte aP PrograMa diNHeiro direto Na escola 
(Pdde/2019/2020) atUalizaÇÃo das seNHas dos gestores. eeeM 
alacid NUNes, eeeM itabocal, eeeM baNgU, eeeM adÉlia carvalHo.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / iritUia / 16/08/2021 - 18/08/2021 Nº diárias: 2
iritUia / iPixUNa do Para / 18/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 2
iPixUNa do Para / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 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: 694156
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48838/2021

OBJETIVO: Realizar fiscalização da entrega, instalação, tombamento, providen-
ciar assinatura no termo de movimentação de bens móveis e recebimento eletrô-
nico no sistema de Patrimônio - sisPat/Web de ar condicionados (contrato nº 
336/2017) na escola Nova de faro, localizada no Município de faro/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / saNtareM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0
saNtareM / faro / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
faro / saNtareM / 20/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 1
saNtareM / beleM / 21/08/2021 - 21/08/2021 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: 694139
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48696/2021

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: raiMUNdo elPidio Neves alMeida
MatrÍcUla: 182966
cPf: 12712205200
cargo/fUNÇÃo:ageNte adMiNistrativo / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694193
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48695/2021

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: jose Maria goMes
MatrÍcUla: 760927
cPf: 28345495249
cargo/fUNÇÃo:
serveNte ref. i / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694189
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48689/2021

objetivo: entrega de materiais na eeefM Presidente tancredo Neves que 
está sendo reformada com recursos do bid.

origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / cUrioNoPolis / 13/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPolis / beleM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: claUdio NasciMeNto dos saNtos
MatrÍcUla: 6333699
cPf: 30628997272
cargo/fUNÇÃo:vigia / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694282
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48692/2021

objetivo: entrega de materiais na eeefM Presidente tancredo Neves que 
está sendo reformada com recursos do bid.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / cUrioNoPolis / 13/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPolis / beleM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: aNa claUdia MariNHo Pereira
MatrÍcUla: 6400388
cPf: 20788274287
cargo/fUNÇÃo:aUx. de serv. gerais a / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694292
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48690/2021

objetivo: entrega de materiais na eeefM Presidente tancredo Neves que 
está sendo reformada com recursos do bid.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / cUrioNoPolis / 13/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPolis / beleM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: raiMUNdo NoNato MoNteiro Maciel
MatrÍcUla: 25879
cPf: 44354916215
cargo/fUNÇÃo:
aUx.adMiNistrativo / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
5767138923

Protocolo: 694296
PoRtARiA DE DiARiAs No. 48762/2021

objetivo: viajar a serviço da gerência de transportes ao Município de santarém/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / saNtareM / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
saNtareM / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 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: 693797

outRAs MAtéRiAs
LicENçA EsPEciAL

PoRtARiA Nº.7291/2021 DE 16/08/2021
Nome:olavo teixeira alves Neto
Matrícula:5809282-2 cargo:Professor classe i
lotação:eeeM Profª odila de souza/altamira
Período:15/01/21 a 15/03/21 – 16/03/21 a 14/05/21
triênios: 14/09/09 a 13/09/12 - 14/09/12 a 13/09/15

APRovAção EscALA DE fERiAs
PoRtARiA Nº.: 7310/2021 DE 17/08/2021

iNterroMPer, por necessidade de serviços, a contar de 18/08/2021, o 
período de 17/08/2021 a 30/09/2021, de férias regulamentares, referente 
ao exercício de 2021, da Portaria Nº 006594/2021 de 22/07/2021, a 
servidora Naira lUzia PiNa silva de castro, Matricula 5311918/2, 
especialista em educação, lotada na ee Prof temistocles araujo/belém.

PoRtARiA Nº.: 7331/2021 DE 17/08/2021
Nome:soNia Maria ferNaNdes dos saNtos
Matrícula:5655692/2Período:20/10/21 a 18/11/21 exercício:2020
Unidade:ee de educação tecnologica anisio teixeira/belém

PoRtARiA Nº.: 7322/2021 DE 17/08/2021
Nome:Maria de fatiMa costa dos saNtos
Matrícula:5943083/1Período:01/10/21 a 30/10/21 exercício:2021
Unidade:ee Princesa izabel/ananindeua

PoRtARiA Nº.: 7323/2021 DE 17/08/2021
Nome:Maria rosaNgela cardoso
Matrícula:730084/1Período:01/10/21 a 30/10/21 exercício:2021
Unidade:eeef são vicente de Paula/belém

PoRtARiA Nº.: 7324/2021 DE 17/08/2021
Nome:regiNa lUcia raMos barbosa
Matrícula:941433/1Período:01/10/21 a 30/10/21 exercício:2021
Unidade:ee virginia alves da cunha/belém

PoRtARiA Nº.: 7325/2021 DE 17/08/2021
Nome:saNdra Maria Prado MacHado
Matrícula:5178975/3Período:18/10/21 a 01/11/21 exercício:2021
Unidade:colegio estadual Prof isabel amazonas/ananindeua

PoRtARiA Nº.: 7326/2021 DE 17/08/2021
Nome:Nilda saNtos cardoso
Matrícula:5943040/1Período:01/09/21 a 30/09/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima i/belém

PoRtARiA Nº.: 7327/2021 DE 17/08/2021
Nome:diva Katia cHagas de alMeida
Matrícula:57203487/1Período:12/08/21 a 10/09/21 exercício:2021
Unidade:ee dom alberto galdencio ramos/ananindeua
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PoRtARiA Nº.: 7328/2021 DE 17/08/2021
Nome:rafael da silva ferreira
Matrícula:57213003/1Período:01/10/21 a 30/10/21 exercício:2021
Unidade:ee instituto de educação estadual do Pará/belém

PoRtARiA Nº.: 7329/2021 DE 17/08/2021
Nome:PaUlo roberto vascoNcelos ferNaNdes
Matrícula:5062918/2Período:13/07/21 a 11/08/21 exercício:2021
Unidade:ee artur Porto/belém

PoRtARiA Nº.: 7330/2021 DE 17/08/2021
Nome:Marta liliaN faYal dos saNtos
Matrícula:5905220/1Período:01/07/21 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef feliz luzitania/icoaraci

PoRtARiA Nº.: 559/2021 DE 18/01/2021
Nome:claUdia regiNa bezerra ferreira
Matrícula:57234112/1Período:12/11/21 a 26/12/21 exercício:2021
Unidade:eeefM elcione therezinha zaluth barbalho/castanhal

PoRtARiA Nº.: 702/2021 DE 26/01/2021
Nome:aNa rosa loPes caitaNo
Matrícula:57208062/1Período:19/11/21 a 02/01/22 exercício:2021
Unidade:eeef francisco Nunes/santa Maria do Pará

PoRtARiA Nº.: 817/2021 DE 03/02/2021
Nome:flavia costa do NasciMeNto
Matrícula:57208132/1Período:18/11/21 a 01/01/22 exercício:2021
Unidade:eeefM jose Henrique/castanhal

PoRtARiA Nº.: 542/2021 DE 15/01/2021
Nome:cristiaNa griMoUtH taveira
Matrícula:57208088/1Período:19/11/21 a 02/01/22 exercício:2021
Unidade:eeeM irma carla giussani/são Miguel do guama

PoRtARiA Nº.: 558/2021 DE 18/01/2021
Nome:cHristiaNY de castro araUjo
Matrícula:57208087/1Período:15/11/21 a 29/12/21 exercício:2021
Unidade:eeefM elcione therezinha zaluth/castanhal

PoRtARiA Nº.:457/2021 DE 11/08/2021
Nome: deUsa do socorro costa
Matrícula: 5909623/1Período:01/10 à 14/11/21exercício:2021
Unidade:eeefM.gemano garcia/bragança

PoRtARiA Nº.:458/2021 DE 11/08/2021
Nome: deNilza de fátiMa oliveira da silva
Matrícula: 5771544/2Período:17/10 à 30/11/21exercício:2021
Unidade:eeefM.cel Pinheiro junior/tracuateua

PoRtARiA Nº.:459/2021 DE 11/08/2021
Nome: delÇo da silva farias
Matrícula: 5704740/2Período:01/10 à 14/11/21exercício:2021
Unidade:eeefM.Pe. luciano calderara/viseu

PoRtARiA Nº.:460/2021 DE 11/08/2021
Nome: Naira de cassia cardoso goNÇaves
Matrícula:57214599/1 Período:01/10 à 30/10/21exercício:2021
Unidade:eeef. casa da amizade/bragança

PoRtARiA Nº.:464/2021 DE 11/08/2021
Nome: Maria fraNcisca de oliveira cHaves
Matrícula: Período:01/10 à 30/10/21exercício:2020
Unidade:eeefM.cel. Pinheiro junior/tracuateua

PoRtARiA Nº.:465/2021 DE 12/08/2021
Nome: Marilia frade MartiNs
Matrícula: 55587679/2Período:01/10 à 14/11/21exercício:2019
Unidade:eeefM.rio caeté/bragança

PoRtARiA Nº.:099/2021 DE 08/08/2021
Nome: adriaNo rodrigUes brito
Matrícula: 5942135/1Período:01/10 à 30/10/21exercício:2021
Unidade:eeef. joana de lima cabral/soure

PoRtARiA Nº.:100/2021 DE 08/08/2021
Nome:joYce jUliaNe brito Moscoso
Matrícula:5942131/1 Período:01/10 à 30/10/21exercício:2021
Unidade:eeefM.Profº gasparino batista da silva/soure

PoRtARiA Nº.:105/2021 DE 01/08/2021
Nome: saNdra ligia cassiaNo silva
Matrícula: 6300588/1Período:01/10 à 30/10/21exercício:2021
Unidade:eeefM Profº gasparino b. da silva/soure

PoRtARiA Nº.:143/2021 DE 13/08/2021
Nome: rosaNgela ribeiro de aviz do NasciMeNto
Matrícula: 5716837/2Período:15/10 à 28/11/21exercício:2021
Unidade:eeefM.Presidente fernando Henrique/Monte alegre

PoRtARiA Nº.:377/2021 DE 11/08/2021
Nome:ateNilda NUNes da silva
Matrícula:5727227/3 Período:01/09 à 15/10/21exercício:2021
Unidade:eeeM inacio Moura/sto. antonio do tauá

PoRtARiA Nº.:473/2021 DE 11/08/2021
Nome: caroliNa Mota assad rodrigUes
Matrícula: 57197496/3Período:17/10 à 30/10/21exercício:2021
Unidade:ee Maria de Nazare assad elias/bonito

PoRtARiA Nº.:476/2021 DE 11/08/2021
Nome: tatiaNe dos saNtos Portela Pereira
Matrícula: 57211179/1Período:01/10 à 30/10/21exercício:2020
Unidade:ee são Pio x/capanema

PoRtARiA Nº.:030/2021 DE 25/02/2021
Nome:Max Moia alves
Matrícula: 5948650/1Período:03/05 à 01/06/21exercício:2021
Unidade:ee Magalhaes barata/cametá

PoRtARiA Nº.:7321/2021 DE 17/08/2021
Nome: roseleNe aYaN MesqUita
Matrícula: 5345448/2Período:05/07 à 18/08/21exercício:2021
Unidade:depto. de educação especial/belém

PoRtARiA Nº.:7332/2021 DE 17/08/2021
Nome: jefersoN NogUeira otoNi
Matrícula:57210357/1 Período:16/11 à 30/12/21exercício:2021
Unidade:13 Ure/breves

PoRtARiA Nº.:4888/2021 DE 17/08/2021
Nome: NazarÉ do socorro favacHo cezar
Matrícula: 5054222/1Período:29/04 à 12/06/21exercício:2021
Unidade:ee Pedro amazonas Pedroso/belém

PoRtARiA Nº.:7338/2021 DE 17/08/2021
Nome: aNNa caroliNa cordovil boNa
Matrícula: 5901548/1Período:01/10 à 14/11/21exercício:2021
Unidade:ee Paes de carvalho/belém

PoRtARiA Nº.:7334/2021 DE 17/08/2021
Nome: Maria celia sales PeNa
Matrícula: 57208221/1Período:01/07 à 14/08/21exercício:2018
Unidade:ee dom Pedro ii/belém

PoRtARiA Nº.:7335/2021 DE 17/08/2021
Nome:Maria celia sales PeNa
Matrícula: 57208221/1Período:01/09 à 15/10/21exercício:2019
Unidade:ee dom Pedro ii/belém

PoRtARiA Nº.:471/2021 DE 16/08/2021
Nome: NeYla lUcia dos saNtos braga
Matrícula:57205360/1 Período:01/10 à 30/10/21exercício:2018
Unidade:ee almirante soares dutra/santarém

PoRtARiA Nº.:479/2021 DE 22/07/2021
Nome: cÉlia HolaNda silva
Matrícula: 5247527/2Período:01/10 à 14/11/21exercício:2021
Unidade:ee Nossa senhora aparecida/santarém

PoRtARiA Nº.:483/2021 DE 22/07/2021
Nome: leila PatrÍcia batista sarMeNto
Matrícula: 5951338/1Período:01/10 à 30/10/21exercício:2021
Unidade:erc. são francisco/santarém

PoRtARiA Nº.:484/2021 DE 22/07/2021
Nome: Maria de liMa saNtos
Matrícula:5902224/1 Período:01/10 à 14/11/21exercício:2021
Unidade:erc. são francisco/santarém

PoRtARiA Nº.:143/2021 DE 16/08/2021
Nome: solaNge Maria gloria batista figUeiredo
Matrícula:57174050/2Período:01/10 à 14/11/21exercício:2020
Unidade:ee Monsenhor augusto dias de brito/floresta do araguaia

PoRtARiA Nº.:148/2021 DE 13/08/2021
Nome: WesleY alves Morais
Matrícula: 54182183/1Período:01/09 à 15/10/21exercício:2021
Unidade:ee Monsenhor augusto dias de brito/floreta do araguaia

PoRtARiA Nº.:149/2021 DE 13/08/2021
Nome: MarciNa aNa costa brito
Matrícula:54197514/2 Período:01/09 à 15/10/21exercício:2021
Unidade:ee Mosenhor augusto dias de brito/floresta do araguaia

PoRtARiA Nº.:138/2021 DE 13/08/2021
Nome: PaUlo carNeiro alves
Matrícula: 57212721/1Período:04/10 à 02/11/21exercício:2020
Unidade:ee ana Ponte francez/tucuruí

PoRtARiA Nº.:139/2021 DE 13/08/2021
Nome: leNi carvalHo Pereira
Matrícula:5902297/1 Período:04/10 à 17/11/21exercício:2021
Unidade:eeeM Papa Paulo vi/Novo repartimento

PoRtARiA Nº.:140/2021 DE 13/08/2021
Nome: Maria dÉbora ferreira da rocHa
Matrícula: 5902623/1Período:04/10 à 02/11/21exercício:2021
Unidade:eeeM Papa Paulo vi/Novo repartimento

PoRtARiA Nº.:155/2021 DE 13/08/2021
Nome: adeMir celso MartiNi
Matrícula: 5336201/2Período:01/10 à 14/11/21exercício:2021
Unidade:eeeM Padre Marino Contti/Maẽ do Rio

PoRtARiA Nº.:154/2021 DE 13/08/201
Nome: josÉ PadilHa de liMa
Matrícula:587672/3 Período:18/10 à 01/12/21exercício:2021
Unidade:eeeM Padre Mariano contti/Maẽ do Rio

PoRtARiA Nº.:165/2021 DE 13/08/2021
Nome: fraNcisco cHaves loPes
Matrícula: 5944062/1Período:01/10 à 30/10/21exercício:2021
Unidade:18 Ure/Mãe do rio

PoRtARiA Nº.:153/2021 DE 13/08/2021
Nome: rUaM acassio goMes PiNa
Matrícula: 5951214/1Período:01/10 à 30/08/21exercício:2021
Unidade:eeefM.dr. laudelino Pinto soares/aurora do Pará

PoRtARiA Nº.:157/2021 DE 13/08/2021
Nome: regiNa da silva lUz
Matrícula:5951596/1 Período:18/08 à 16/11/21exercício:2021
Unidade:eeeM irmã agnes vinoquier/ipixuna

PoRtARiA Nº.:163/2021 DE 13/08/2021
Nome: MarileNe saNtos dias
Matrícula: 5439744/1Período:01/10 à 14/11/21exercício:2021
Unidade:eeeM gulherme gabriel/Paragominas

PoRtARiA Nº.:164/2021 DE 13/08/2021
Nome: MariNalva cabral cordeiro
Matrícula:6316832/1 Período:01/10 à 30/10/21exercício:2021
Unidade:eeefM.tessalônica/irituia

Protocolo: 694175



 diário oficial Nº 34.675  79 Quinta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2021

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

PoRtARiA
.

coMissão DE EstuDos PARA tRAtAR DE AssuNtos Dos REDis-
tRiBuíDos DEstA iEs
Processo eletrônico nº 2021/875624
PoRtARiA N° 1594/21, de 18 de agosto de 2021.
art. 1º - desigNar os servidores desta ies abaixo relacionados, para 
comporem coMissÃo de estUdos Para tratar de assUNtos dos re-
distribUÍdos desta UePa, conforme abaixo:
PresideNte id. fUNcioNal rePreseNtaNte
Waldecir Pereira PiNHeiro 54188861-2 reitoria
MeMbros
aldecira dUarte NasciMeNto Paiva 2009307-1 caMPUs i/ ccse
âNgela Maria da costa 2009293-1 caMPUs ii/ccbs
MaNUel PiNto de Melo 3185311-1 caMPUs ii/ccbs
aNtôNio PaUlo barbosa Pereira 3153320-1 caMPUs iii/ccbs
edilsoN raiMUNdo silva doMiNgUez 3188604-1 caMPUs iv/ccbs
(NaÕ HoUve rePreseNtaNte/NÃo PossUi redistribUÍdo) -----------
---- caMPUs v/ccNt
Maria cÉlia da silva PitMaN 3158918-1 PlaNetário
josÉ fadoUl saraiva 5007224-1 reitoria
art. 2º. a presente Portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 694119
REMoção DE sERviDoR.
Processo eletrônico nº 2021/883854
PoRtARiA N° 1554/21, de 17 de Agosto de 2021. .
reMover, o(a) servidor(a) joao colares da Mota Neto, id. funcional 
n° 54196476/ 3, cargo de tÉcNico c, da coordeNadoria adMiNistra-
tiva do caMPUs i, para a coordeNadoria de relaÇÕes iNterNacio-
Nais, contar de 14.06.2021.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará
Processo eletrônico nº 2020/866447
PoRtARiA N° 1541/21, de 13 de agosto de 2021
reMover, o(a) servidor(a) aNtoNio carlos braga silva, id. funcional n° 
5804124/ 1, cargo de ageNte adMiNistrativo c, da secretaria geral 
da reitoria, para o gabiNete da reitoria, a contar de 01.08.2021.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 693828
REscisão coNtRAtuAL
Processo eletrônico nº 2021/889839
PoRtARiA N° 1551/21, de 17 de Agosto de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
estado do Pará, e o(a) servidor(a) celeNita ferNaNdes salazar fer-
reira, id. funcional nº 5954776/ 1, cargo de ageNte adMiNistrativo 
a, lotado(a) no(a) caMPUs de barcareNa, a contar de 01.09.2021.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 693831
PRoGREssão fuNcioNAL DocENtE
Processo eletrônico nº 2020/392092
PoRtARiA N° 1538/21, de 13 de agosto de 2021
coNceder ao(a) servidor(a) josÉ robertto zaffaloN jÚNior, id. fun-
cional nº 54196628/ 3, cargo de Professor assisteNte i, lotado no(a) 
caMPUs de altaMira, progressão HorizoNtal, para referência ii da 
classe de Professor assisteNte com vigência a contar de 14.04.2021.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 693833
PERMutA DE GRAtificAção DE tEMPo iNtEGRAL.
Processo eletrônico nº 2021/796028
PoRtARiA N° 1392/21, de 13 de agosto de 2021
coNceder a servidora diMitra castelo braNco, id. funcional nº 
5956978/1, cargo de ageNte adMiNistrativo a, lotado(a) no(a) direto-
RIA DE GESTÃO DE PESSOAS, gratificação de tempo integral, em percentual 
fixado de 60% (sessenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo, 
a contar de 01.06.2021, em virtude de permuta considerando vacância de 
cargo público ocorrido por falecimento de servidor da reitoria da UePa.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 693835
NoMEAção DE cARGo EM coMissão.
Processo eletrônico nº 2021/862834
PoRtARiA N° 1537/21, de 13 de agosto de 2021
NoMear, o(a) servidor(a) sebastiÃo carlos aMoriM beNtes, id. fun-
cional nº 5957048/1, para exercer o cargo em comissão de coordeNa-
dor adMiNistrativo de caMPUs de iNteriorizaÇÃo (saNtarÉM), 
código geP-das-011.2, a contar de 04.09.2021.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 693836

.

ERRAtA
.

ii ERRAtA EDitAL Nº 039/2021-uEPA
PRocEsso sELEtivo siMPLificADo PARA PRofEssoR suBstituto
 foRMAção DE cADAstRo REsERvA -2021
a Universidade do estado do Pará, por meio do centro de ciências bioló-
gicas e da Saúde/CCBS, torna pública a retificação no CRONOGRAMA do 
Edital Nº 039/2021 UEPA conforme especificado abaixo, permanecendo 
inalterados os demais campos do referido edital:
oNDE sE Lê:

ANExo i
cRoNoGRAMA

ProcediMeNtos datas
divulgação do edital 08/07(quinta  - feira)

Período de inscrição de todos oscandidatos,
inclusive os beneficiados com isençãototal.

13 a 23/07
(terça a sexta – feira)

Homologação das inscrições pelas bancas avaliadoras 03/08( terça – feira)
divulgação do resultado das Homologações e dos temas para elaboração do Plano 

de aula. 05/08(quinta - feira)

recursos ao resultado das Homologações( 24h úteis após a divulgação) 06/08(sexta - feira)
divulgação do resultado dos recursos a Homologação 10/08( terça - feira)

  sorteio dos temas para construção do Plano de aula/ entrevista
(site da UePa)

11 /08
(quarta– feira)

data para encaminhamento pelos candidatos do Plano de aula à banca avaliadora 12/08(quinta - feira)

realizacão da apresentação do Plano de aula/ entrevista 13 e 16/08
(sexta e segunda - feira)

divulgação do resultado final Preliminar 19/08(quinta - feira)
recursos ao resultado final Preliminar ( 24h úteis após a divulgação) 20/08(sexta - feira)

análise dos recursos ao resultado final Preliminar pela banca avaliadora 23/08( segunda  - feira)
divulgação do resultado dos recursos ao resultado final Preliminar 24/08( terça - feira)

avaliação do currículo lattes ( análise de títulos) 25 e 26/08(quarta e quinta– feira)
divulgação do resultado final Pós-recursos 30/08(segunda - feira)

  

LEiA-sE:
ANExo i

cRoNoGRAMA

ProcediMeNtos datas
divulgação do edital 08/07(quinta  - feira)

Período de inscrição de todos oscandidatos,
inclusive os beneficiados com isençãototal.

13 a 23/07
(terça a sexta – feira)

Homologação das inscrições pelas bancas avaliadoras 03/08( terça – feira)
divulgação do resultado das Homologações e dos temas para elaboração do Plano 

de aula. 05/08(quinta - feira)

recursos ao resultado das Homologações( 24h úteis após a divulgação) 06/08(sexta - feira)
divulgação do resultado dos recursos a Homologação 10/08( terça - feira)

  sorteio dos temas para construção do Plano de aula/ entrevista
(site da UePa)

11 /08
(quarta– feira)

divulgação dos temas sorteados, dias e horários das apresentações dos Planos de 
aula/ entrevista pelos candidatos.

24/08/2021
(terça - feira)

data para encaminhamento pelos candidatos do Plano de aula à banca avaliadora até o dia 25/08/2021
(quarta - feira)

realizacão da apresentação do Plano de aula/ entrevista 26 ou 27/08(quinta e sexta 
- feira)

Divulgação do Resultado final (Preliminar) 31/08(terça - feira)

Recursos ao Resultado final ( Preliminar)- em até 24h úteis após a divulgação no site. até 01/09
(quarta - feira)

Divulgação do Resultado dos Recursos ao Resultado final (Preliminar) 08/09( quarta - feira)
divulgação do resultado final Pós-recursos 09/09(quinta - feira)

  

observaÇÃo:
Todos(as) os(as) candidatos(as) receberão via email, informado na ficha de inscrição,
o link para a participar da apresentação do Plano de aula/entrevista que 
será onlinee síncrona, pelo google meet. caso o candidato não receba o 
link com antecedência do horário estipulado no presente agendamento fa-
vor entrar em contato através do e mail: processoseletivo_ccbs@yahoo.
com . Para acessar a sala da entrevista na vídeo chamada no meet é neces-
sário ter uma conta do google, do email gMail, além disso, caso o acesso 
seja por celular é necessário ter app Meet no celular.
belém, 18 de agosto de 2021.
Prof. dr. eMaNUel de jesUs soares de soUsa
diretor do centro de ciências biológicas e da saúde

Protocolo: 693766
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.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Ao coNtRAto
PAE Nº 2021/791489-uEPA
Nº do coNtrato/exercÍcio: 025/ 2021-UePa
classificaÇÃo: outros
objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de informativo jurídico, em conformidade com as especificações, qualidade e 
condições gerais estabelecidas no termo de referência - anexo i do edital de 
cotação eletrônica nº. 022/2021-UePa/Pa, dispensa de licitação n. 21/2021.
valor aNUal: r$1.188,00 (um mil e cento e oitenta e oito reais)
data de assiNatUra: 17/08/2021
iNÍcio da vigêNcia: 31/08/2021
tÉrMiNo da vigêNcia: 30/08/2022
foro: belÉM/Pa
licitaÇÃo
N°/ exercÍcio: 21/2021-UePa
Modalidade: dispensa de licitação (cotação eletrônica nº. 022/2021-UePa)
dotaÇÃo orÇaMeNtária
funcional Programática: 4201.12.364.1506.8870
elemento de despesa: 339039
fonte: 0102
recurso: estadual
coNtratado
PersoNalidade: jUrÍdica
NoMe: WebjUr ProcessaMeNto de dados ltda - ePP
logradoUro: av. barão Homem de Melo, 3382, 2° andar
bairro: estoril
cidade: belo Horizonte
Uf: Mg
ceP: 30.494-270
ordeNador
NoMe: claY aNdersoN NUNes cH

Protocolo: 693907
.

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto DE coNtRAto
Nº Do coNtRAto/ExERcício: 010/2018 – uEPA
PAE Nº. 2018/133590-uEPA (originário)
Pae Nº. 2021/533080 (4ta vigência e repactuação)
Nº do aPostilaMeNto: 01/2021
data de assiNatUra:17 08/2021
objeto do aPostilaMeNto: alteração do dispositivo da dotaÇao orÇa-
MeNtária prevista no 4º termo aditivo ao contrato n° 10/2018, passando 
a acrescentar nova NatUreza de desPesa, conforme abaixo:
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868/74201.12.364.1506.88
70/ 74201.12.571.1506.8471
Natureza de despesa: 339037
fonte: 0102
aPostilaMeNtos aNteriores: xxxxxxx
Partes: UNiversidade do estado do Pará e aval eMPresa de ser-
viÇos esPecializados ltda
fUNdaMeNto legal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93
belém (Pa), 17de agosto de 2021.
claY aNdersoN NUNes cHagas
ordeNador resPoNsável

Protocolo: 693741
.

suPRiMENto DE fuNDo
.

suPRiMENto DE fuNDo
PoRtARiA N° 1595/2021, DE 18 DE AGosto DE 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo:coordeNador adMiNistrativo de caMPUs
Nome: aNa PaUla MarqUes freitas
Matrícula funcional: 57192598/ 2
valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 1.500,00
339039_ R$ 1.500,00
ordenador responsável
•CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró-reitor de gestão e Planejamento.

Protocolo: 694006
.

DiÁRiA
.

coNcEssão DE DiÁRiAs
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
PoRtARiA N° 1585/2021, de 18 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo:ministrar disciplina
origeM: belÉM-Pa
destiNo: ParagoMiNas-Pa
NoMe do servidor: lUcY aNNe cardoso lobao gUtierrez
id. fUNcioNal:55586779/1
cargo: Professor adjUNto
data iNicio: 15.08.2021
data tÉrMiNo: 28.08.2021
qUaNtidade: 13.5 (treze e meia)

PoRtARiA N° 1586/2021, de 18 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo:ministrar disciplina pelo forma Pará
origeM: belÉM-Pa
destiNo: MelgaÇo-Pa
NoMe do servidor: ivaNete Maria barroso Moreira
id. fUNcioNal:6001556/4
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 14.08.2021
data tÉrMiNo: 20.08.2021
qUaNtidade: 6.5 (seis e meia)
PoRtARiA N° 1588/2021, de 18 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: vistoria de obras
origeM: belÉM-Pa
destiNo: MojU/igaraPÉ. aÇU-Pa
NoMe do servidor:rosiNaldo KoUrY goes
id. fUNcioNal: 57188236/6
cargo: tecNico a
data iNicio: 17.08.2021
data tÉrMiNo: 18.08.2021
qUaNtidade: 1.5 (uma e meia)
PoRtARiA N° 1589/2021, de 18 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo:ministrar disciplina
origeM: belÉM-Pa
destiNo: altaMira-Pa
NoMe do servidor: jose aNtoNio de castro silva
id. fUNcioNal: 5878543/2
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 09.09.2021
data tÉrMiNo: 29.09.2021
qUaNtidade: 20.5 (vinte e meia)
PoRtARiA N° 1591/2021, de 18 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: conduzir material
origeM: belÉM-Pa
destiNo: Marabá/coNc. do aragUaia-Pa
NoMe do servidor: cosMe saNtos de soUsa
id. fUNcioNal: 3187900/1
cargo: Motorista
data iNicio: 16.08.2021
data tÉrMiNo: 20.08.2021
qUaNtidade: 4.5 (quatro e meia)
PoRtARiA N° 1591/2021, de 18 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina
origeM: belÉM-Pa
destiNo: castaNHal-Pa
NoMe do servidor: MaNoel MaxiMiaNo jUNior
id. fUNcioNal: 5807689/2
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 30.08.2021
data tÉrMiNo: 18.09.2021
qUaNtidade: 8.5 (oito e meia)
PoRtARiA N° 1593/2021, de 18 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina
origeM: belÉM-Pa
destiNo: ParagoMiNas-Pa
NoMe do servidor: deNisoN liMa correa
id. fUNcioNal: 5947568/1
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 08.09.2021
data tÉrMiNo: 18.09.2021
qUaNtidade: 10.5 (oito e meia)
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador

Protocolo: 693964
..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
AssistêNciA sociAL,
tRABALHo, EMPREGo E RENDA

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº. 716/2021 – sEAstER, 18 DE AGosto DE 2021.
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, e considerando ainda, as disposições da lei federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e, demais normas regulamentares.
resolve:
i - desigNar, como PresideNte, o servidor aNdersoN claYtoN ai-
res ribeiro, matrícula nº. 54190370/1; como MeMbros, os servidores: 
brUNa HeroNdiNa da silva MeNezes PavÃo matrícula nº 57191681/1, 
laUro josÉ Meireles matricula nº 54190385/1 e Márcio valÉrio 
MoUra MartiNs matrícula nº 54195027/1, para compor a coMissÃo 
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PerMaNeNte de licitaÇÃo da secretaria de estado de assistência social, 
trabalho, emprego e renda – seaster;
ii - revogar, a partir desta data, a Portaria nº. 1338/2018 – seaster, de 
07 DE JUNHO DE 2018, publicada no Diário Oficial nº. 33.633 de 08/06/2018.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, 18 
de agosto de 2021.
inocencio renato gasparim
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda

Protocolo: 694248
PoRtARiA Nº. 717/2021 – sEAstER, 18 DE AGosto DE 2021.
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, e considerando ainda, as disposições da lei federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993; lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002; lei estadual nº. 6.474, de 06 de agosto de 2002; decreto estadual 
nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020; decreto estadual nº. 991, de 24 de 
agosto de 2020 e, demais normas regulamentares.
resolve:
i - desigNar, como Pregoeiro, o servidor aNdersoN claYtoN aires 
ribeiro, matrícula nº. 54190370/1, para realização dos procedimentos 
pertinentes aos pregões da secretaria de estado de assistência social, 
trabalho, emprego e renda – seaster.
ii - desigNar como equipe de apoio para realização dos pregões desta se-
aster os servidores, brUNa HeroNdiNa da silva MeNezes PavÃo ma-
trícula nº 57191681/1, laUro josÉ Meireles matricula nº 54190385/1 e 
Márcio valÉrio MoUra MartiNs matrícula nº 54195027/1.
iii - revogar, a partir desta data, a Portaria nº. 746/2020 – seaster, de 03 
DE SETEMBRO DE 2020, publicada no Diário Oficial nº. 34.336 de 04/09/2020.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, 18 
de agosto de 2021.
inocencio renato gasparim
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda

Protocolo: 694253
.

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº 259/2021 - sEAstER o secretário de estado 
de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e reNda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Pae nº 2021/350496
ERRAtA
onde se lê: 01/05/2021 a 30/05/2021
Leia-se: 01/06/2021 a 30/06/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se. secretaria de estado de assistência 
social, trabalho, emprego e renda, em 17 de agosto de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
 Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 656/2021 - seaster o secretário de estado de 
assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e reNda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro 
de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2021/800266
 ERRAtA
 onde se lê: 01 e ½ ( uma e meia) diárias
 Leia-se: 1 (uma) diária registre-se
 Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
17 de agosto de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
 secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
 Mat. 5945555/ 1
PoRtARiA Nº 677/2021 - sEAstER o secretário de estado 
de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e reNda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2021/874527
ERRAtA
onde se lê: 02 e ½ (duas e meia) diárias
Leia-se: 04 e ½ (quatro e meia) diárias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
17 de agosto de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 693950
.

coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 29/2021/sEAstER
Processo nº 2021/228870
objeto: prestação de serviços de diagraMaÇÃo, forMataÇÃo, e iM-
PressÃo de Materiais de divUlgaÇÃo
vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
data da assinatura: 17/08/2021
data da vigência: 17/08/2021 à 16/08/2022
funcional Programática: 43.101.08.244.1505.7678

Natureza despesa: 339039 / 339030
ação detalhada: 267.235
fonte: 0106008844
valor global: r$ 31.500,00
contratado: grafica editora forMUlarios coNtiNUos e etiqUetas f & f
cNPj: 11.114.463/0001-09
end: colônia agrícola vicente Pires, rua 03 chácara 29 lote 18 – tagua-
tinga – brasília/df
ceP: 72.005-632.
ordenador: inocencio renato gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 694060
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

2º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 11/2019/sEAstER
Processo nº 2021/495143
objeto: prorrogação do prazo de vigência 03 (três) meses.
vigência: 12/08/2021 a 11/11/2021
data da assinatura: 11/08/2021
valor global: r$ 367.493,28
dotação orçamentária: 430101
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338
elemento de despesa: 3390.33
fonte: 0101006355
ação detalhada: 189.517
valor anual r$ 367.493,35
contratado: atlanta rent a car ltda
endereço: rua oliveira belo, 840, Umarizal, belém/Pa.
ceP: 66.050-380
ordenador: inocencio renato gasparim

Protocolo: 694024
7º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 26/2018/sEAstER
PRocEsso Nº 2018/182330
objeto: Prorrogação por mais 07 (sete) meses
vigência: 31/05/2021 a 30/12/2021.
data da assinatura: 30/05/2021
valor do acréscimo: r$ 22.159,64
contratado: leMes e leMes coNstrUtora ltda
cNPj: 18.990.417/0001-04
endereço: av. senador lemos nº 3037, bairro :sacramenta, belém-Pa
ceP: 66.120-000
ordenador: inocencio renato gasparim

Protocolo: 694030
6º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 58/2018/sEAstER
Processo nº 2019/192252
objeto: reajuste de preços no percentual de 4.4037%, a partir do 16 de 
outubro 2019.
data da assinatura: 22/07/2021
Unidade orçamentaria: 43.101
funcional Programática: 43.101.08.244.1505.8863
ação detalhada: 250.352
fonte: 0101007050
elemento de despesa: 4490.51
valor global: r$ 21.992,18
contratado: Magistral coNstrUÇÕes e serviÇos eireli - Me
cNPj: 13.652.874/0001-75
endereço: tv. barão do triunfo, nº 2.441, Pedreira, belém/Pa
ceP: 66.087-270
ordenador: inocencio renato gasparim

Protocolo: 694110
.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N° 712/2021 – sEAstER o secretário de estado 
de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e reNda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/816847
resolve: coNceder suprimento de fundos no valor de r$ 3.580,00 ( 
três mil e quinhentos e oitenta reais ), em favor do (a) servidor (a), luís 
guilherme cardoso dantas, gerente, Matrícula: 54189624, que será utili-
zado para realização dos seguintes serviços na unidade Prato reataurante 
Popular, laudo de potabilidade da água, laudo de limpeza de reservatórios 
e caixa d’ água – laudo de controle de pargas.
43.101 - 08.122.1297. 8338 f:: 0101 189.517 339036 desPesa: : 339039
 r$ 3.580,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se. secretaria de estado de assistência 
social, trabalho,
emprego e renda, em 17 de agosto de 2021.
 iNoceNcio reNato gasPariM
Mat. 5945555/ 1
PoRtARiA N° 713/2021 – sEAstER o secretário de estado 
de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e reNda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/ 643436
resolve: coNceder suprimento de fundos no valor de r$ 2.000,00(dois 
Mil reais), em favor do (a) servidor (a), aNtoNio jeroNiMo botelHo 
jUNior, Mat. 57209454/1 , Motorista para atender a demanda de ma-
nutenção de impressoras desta secretaria de assistência de social, traba-
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lho,emprego e renda. .
.43.101 – 08.122.1297.8338 f: 0101 189.517 desPesa: : 3390 39
r$ 2.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
18 de agosto de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 693955
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 715/2021 – sEAstER o sEcREtÁRio DE EstADo DE 
AssistêNciA sociAL,
considerando o Processo nº 2021/860943
resolve: autorizar o pagamento de 17 e ½ (dessesete e meia) diárias 
Para cada servidor citado abaixo: claUdioNor da silva araÚjo 
e de sua acompanhante a sª eliaNe da costa carvalHo, o referido 
conselheiro e sua acompanhante se deslocarão no trecho MojUi dos caM-
Pos/Pa para Parauapebas/belém/Pa no período de 24/08 a 10/09/2021 
para participar e realizar apoio técnico a conferencia Municipal de assis-
tência social no município de Parauapebas/Pa e em belém/Pa, reuniões 
com o cedPd/Pa, alePa, secretaria executiva do ceas/Pa, comissão de 
finanças, acompanhamento e Pleno.
Classificação Orçamentária: 87.101- 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
18 de agosto 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
 PoRtARiA Nº 711/2021 – sEAstER o secretário de estado 
de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e reNda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. considerando 
o Processo nº 2021/849292
 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,josÉ oceaN NU-
Nes rodrigUes,cPf: 482.084.422 – 91,conselheiro estadual,cPf nº 
482.084.422 -91 que se deslocara aos municípios de santa Mª das barrei-
ras/Pau d’arco/rio Maria/Pa no período de 22 a 29/08/2021 com objetivo 
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, 
17 de agosto 2021. iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 693976
.

outRAs MAtéRiAs
.

toRNAR sEM EfEito A REsoLução N°. 008 /2021/coNsEANs/
PA, DE 12 DE AGosto DE 2021, publicada no DoEPA Nº 34.669 DE 
13 DE AGosto DE 2021
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
PresideNte do coNseaNs/Pa
rosa Maria da silva barbosa

Protocolo: 694162
.

sEcREtARiA DE EstADo DE JustiçA 
E DiREitos HuMANos

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA N°. 245/2021-GGP/sEJuDH de 09/06/2021, 
publicada no DoE n°. 34.607 de 10/06/2021.
onde se lê:
... coNsideraNdo o processo administrativo eletrônico nº 2020/977914
Leia-se:
... coNsideraNdo o processo administrativo eletrônico nº 2021/582955
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
josÉ fraNcisco de jesUs PaNtoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 694283
ERRAtA DE PoRtARiA
- o secretário de estado de justiça e direitos humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
- Na Portaria 346 de 29 de julho de 2021,  publicada no doe nº 34.669, 
de  13 de agosto de 2021, referente a diárias.
onde se lê: enos silva Monteiro
Leia-se:  Maria aparecida barros de oliveira
josÉ fraNcisco de jesUs PaNtoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos humanos

Protocolo: 693852

.

DiÁRiA
.

DiÁRiAs
PoRtARiA Nº 367 /2021
objetivo realizar o evento de roda de conversa: o envelhecimento da Mulher 
lésbica e seus direitos e o bem estar, alusivo ao mês de luta da visibilidade lésbica.
 fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo: Marituba/Pa
servidor:
•ANTÔNIO SOARES FILHO; CARGO: Gerência de Proteção à pessoa idosa; 
Mat: 5958686/1; dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
•ADONAI DO SOCORRO MARTINA DE SOUZA; CARGO: Secretaria de Dire-
toria; Mat: 5959614; dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
•ANTÔNIO EUCLIDES DO NASCIMENTO; CARGO: Motorista; MAT: 
5898164/1; dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 694079
DiÁRiAs
PoRtARiA Nº 372 /2021
objetivo: realizar o evento de roda de conversa com o tema “o tempo 
de nossas vidas, saúde, bem-estar e envelhecimento na perspectiva da 
comunidade lgbti+”.
 fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo: ananindeua/Pa
servidor:
•ANTÔNIO SOARES FILHO; CARGO: Gerência de Proteção à pessoa idosa; 
Mat: 5958686/1; dia: 19/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
•ADONAI DO SOCORRO MARTINA DE SOUZA; CARGO: Secretaria de Dire-
toria; Mat: 5959614; dia: 19/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
•ANTÔNIO EUCLIDES DO NASCIMENTO; CARGO: Motorista; MAT: 
5898164/1; dia: 19/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 693841
DiÁRiAs
PoRtARiA Nº 375 /2021
objetivo: Para monitoramento de casos de violações de direitos.
 fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo: breves/Pa
servidor:
•DAMÁSIO ALVES DOS SANTOS; CARGO: Monitor; MAT: 55586314/1; PE-
rÍodo: 17 a 20/08/2021; quantidade de diárias: 3,5
•MARCOS ROGÉRIO BRITO DE ASSUNÇÃO.; CARGO: Coordenador; MAT: 
5958989/1; PerÍodo: 17 a 20/08/2021; quantidade de diárias: 3,5
•PRISCILLA MENDES TAVEIRA DA SILVA; CARGO: Psicóloga; MAT: 
57217096/1; PerÍodo: 17 a  20/08/2021; quantidade de diárias: 3,5
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 693817
..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto EcoNôMico, 
MiNERAção E ENERGiA

.

PoRtARiA N° 211/2021 – DAf/sEDEME  BELéM, 18 DE AGosto DE 2021.
Nome: lUÍs alberto Porto aleixo/ Matricula: n° 54182123/3/ car-
go: coordenador/ origem: belém-Pa/ destino: viseu-Pa/ Período: de 
30/08/2021 a 04/09/2021 /diária: 4,5 (quatro e meia)/objetivo: acompa-
nhar a equipe da Arcon-PA nas vistorias técnicas de fiscalização sobre as 
obras de energia elétrica do Programa de inclusão socioeconômico – Pis.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
MicHelle abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 694178
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 089/2021 – RH/DAf
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – co-
dec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNsideraNdo os termos do Processo 2021/876814,r e s o l v e:
desigNar a colaboradora jacelis cristiNe agUiar borges, matrícula: 
54191159/3, ocupante do cargo de gerente de licitações, para responder 
interinamente pela gerência de suprimentos, no período de 08/09/2021 a 
22/09/2021, durante o afastamento do titular por motivos de férias.
registre-se, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.belém, 17 de agosto de 2021.
lUtfala de castro bitar-Presidente

Protocolo: 693825
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.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 092/2021 – RH/DAf
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – co-
dec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNsideraNdo os termos dos processos: r e s o l v e:
coNceder férias regulamentares conforme abaixo:

empregado Matrícula Processo cargo Período aqui-
sitivo

Período
concessivo

leticia gUedes 
lobato 5930412/2 2021/876814 gerente de suprimentos 2020/2021 08/09/21 a 

22/09/21
registre-se, publique-se e cumpra-se.belém, 17 de agosto de 2021.
lUtfala de castro bitar-Presidente

Protocolo: 693815
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

termo de cooperação técnica n° 43/2021
Partes: jUNta coMercial do estado do Pará - jUcePa e o tribU-
Nal de coNtas dos MUNicÍPios do estado do Pará, cNPj/Mf nº 
04.789.665/0001-87.
objeto: o presente termo tem por objeto disciplinar o acesso as bases de 
dados existentes referentes aos atos constitutivos e alterações concernentes 
às empresas mercantis registradas na junta comercial do estado do Pará.
vigência: 16/08/2021 a 15/08/2026.
data da assinatura: 16/08/2021.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da jUcePa.

Protocolo: 693785
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 195/2021 de 18/08/2021. art. 1º coNceder à 
servidora Maria do socorro Porto lima torres, assistente técnico, matrícula 
nº 2022206/1, 3,5 (três e meia) diárias, no valor de r$ 830,83 (oitocentos 
e trinta reais e oitenta e três centavos), a referida servidora participará 
do Projeto jUcePa itinerante, nos municípios de capanema, bragança 
e salinópolis, que acontecerá, respectivamente, nos dias 18/08, 19/08 
e 20/08/2021, com saída de belém no dia 18/08/2021 e retorno no dia 
21/08/2021, conforme processo nº 2021/900030. cileNe Moreira 
sabiNo de oliveira – Presidente.

Protocolo: 693974
..

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N° 194/2021 de 18/08/2021. art. 1º caNcelar a designação 
do regime de teletrabalho da servidora soraia Mello cardoso, matrícula 
nº 5013771/1, a partir do dia 02 de julho de 2021, conforme Processo 
2021/884091. cileNe Moreira sabiNo de oliveira – Presidente.

Protocolo: 693973
REGiMENto iNtERNo
JuNtA coMERciAL Do EstADo Do PARÁ
REsoLução Do PLENÁRio Nº 008/2021
JuNHo DE 2021
REsoLução PLENÁRiA Nº 008/2021, DE 15 DE JuNHo DE 2021.
o PleNário da jUNta coMercial do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, aprova a atualização do regulamento da junta comer-
cial do estado do Pará - jUcePa, transformada em autarquia pela lei es-
tadual nº 4.414, de 24 de outubro de 1972, regulada pela lei estadual nº 
6.063, de 25 de julho de 1997.
decisão:
artigo 1º - fica aprovada a atualização do regimento interno da junta 
comercial do estado do Pará -jUcePa, transformada em autarquia pela lei 
estadual nº 4.414, de 24 de outubro de 1972, regulada pela lei estadual 
nº 6.063, de 25 de julho de 1997, constante do anexo que faz parte inte-
grante deste decreto.
artigo 2º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se os arts. 1º a 16; 21 a 73 da resolução Plenária nº 05, de 15 de 
junho de 2009 e as disposições em contrário.
belém (Pa), 15 de junho de 2021.
cileNe Moreira sabiNo de oliveira
Presidente da junta comercial do estado do Pará
vogal representante da União
Maria de fátiMa cavalcaNte vascoNcelos
secretária-geral da junta comercial do estado do Pará
vÍlsoN joÃo scHUber
vice-Presidente da junta comercial do estado do Pará
vogal da federação da agricultura e Pecuária do Pará – faePa
Wildes silva raMos
vogal do conselho regional de contabilidade do Pará – crc/Pa
Pablo daMasceNo reis
vogal do conselho regional de economia do Pará – corecoN/Pa
rebeca godÓi gUedes de oliveira
vogal da ordem dos advogados do brasil – secção do Pará – oab/Pa

MaUro dos saNtos leôNidas
vogal do conselho regional de administração do estado do Pará – cra/Pa
alexaNdre da silva carvalHo
vogal da associação comercial do estado do Pará – acP/Pa
aNtôNio ferreira filHo
vogal da federação das câmaras de dirigentes lojistas do Pará – fcdl/Pa
rita de cássia arêas dos saNtos
vogal da federação das indústrias do Pará - fiePa
jaYMe josÉ PoNtes filHo
vogal da federação das associações de Micro e Pequenas empresas do 
estado do Pará - faMPeP
joaqUiM tadeU Pereira
vogal da federação do comércio de bens, serviços e turismo do estado do 
Pará – fecoMercio
resolUÇÃo Nº 008/2021
da nova redação ao regimento interno da junta comercial do estado do Pará.

títuLo i
Do fuNcioNAMENto

cAPituLo i
da natureza jurídica
art. 1º a junta comercial do estado de belém - jUcePa, com personalida-
de jurídica de direito público e prazo indeterminado, criada pelo decreto 
imperial nº 6.384, de 30 de novembro de 1876, transformada em entidade 
autárquica pela lei estadual nº 4.414, de 24 de outubro de 1972, regulada 
pela lei estadual nº 6.063, de 25 de julho de 1997, possui autonomia ad-
ministrativa, financeira e patrimonial.
Parágrafo único. a jUcePa subordina-se tecnicamente ao departamento 
Nacional do registro do comércio - drei, integrante do Ministério da eco-
nomia, e se vincula administrativamente à secretaria de desenvolvimento 
econômico, Mineração e energia, gozando dos privilégios e isenções da 
fazenda estadual.

cAPituLo ii
DA sEDE E DA JuRisDição

art. 2º a jUcePa tem sede e foro na cidade de belém e jurisdição em todo 
o território do estado do Pará.
Parágrafo único. a jUcePa poderá desconcentrar atividades, exclusiva-
mente, através de unidades próprias ou mediante convênio com órgãos da 
administração direta, autarquias e fundações públicas ou entidades priva-
das sem fins lucrativos nos municípios do Estado do Pará.

cAPituLo iii
DAs fiNALiDADEs

Art. 3º A JUCEPA tem como finalidades:
i - executar e administrar, no estado do Pará, os serviços de registro Pú-
blico de Empresas Mercantis e Atividades Afins, segundo o disposto na Lei 
federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994;
II - fomentar, simplificar e facilitar o registro e legalização de empresários 
e de pessoas jurídicas, segundo o disposto na lei complementar federal 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e na lei federal nº 11.598, de 03 de 
dezembro de 2007, em consonância com as políticas públicas de desenvol-
vimento econômico do estado;
III – atuar como integrador estadual da Rede Nacional para a Simplificação 
do registro e da legalização de empresas e Negócios – redesiM; e
iv - colaborar com as políticas públicas de desenvolvimento econômico do estado.
Art. 4º No cumprimento das finalidades deve a JUCEPA:
i - executar os serviços de registro de empresário, empresa individual de responsabi-
lidade limitada, sociedade empresária e sociedade cooperativa, neles compreendidos:
a) o arquivamento dos atos relativos ao empresário e à empresa individual 
de responsabilidade limitada e à constituição, alteração, dissolução e extinção 
de sociedade empresária e de sociedade cooperativa, das declarações de mi-
croempresas e empresas de pequeno porte, bem como dos atos relativos a 
consórcios e grupo de sociedades de que trata a lei de sociedade por ações;
b) o arquivamento dos atos concernentes a sociedades empresárias es-
trangeiras autorizadas a funcionar no País;
c) o arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal, 
seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins 
e daqueles que possam interessar ao empresário, à sociedade empresária 
ou à sociedade cooperativa;
d) a autenticação dos instrumentos de escrituração dos empresários, em-
presas individuais de responsabilidade limitada, das sociedades empresá-
rias, das sociedades cooperativas registradas e dos agentes auxiliares do 
comércio, nos termos de lei específica;
e) a emissão de certidões dos documentos arquivados;
ii - aprovar a tabela de preços de seus serviços;
iii - processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio:
a) a habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento de tradutores 
públicos e intérpretes comerciais;
b) a matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros e administra-
dores de armazéns gerais;
c) apurar as infrações cometidas, instaurando os respectivos processos 
administrativos para aplicação das penalidades.
IV - elaborar as normas de caráter administrativo necessárias ao fiel cum-
primento das normas legais e regulamentares;
V - expedir carteiras de exercício profissional para empresários e titulares 
de empresa individual de responsabilidade limitada, agentes auxiliares do 
comércio, administradores de sociedade empresária ou sociedade coopera-
tiva inscritas no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
vi - proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis;
vii - prestar ao departamento Nacional de registro do comércio as infor-
mações necessárias:
a) à organização, formação e atualização do cadastro nacional das empre-
sas mercantis em funcionamento no País;
b) à realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços de registro 
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Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
c) ao acompanhamento e à avaliação da execução dos serviços de registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
d) à catalogação dos assentamentos de usos e práticas mercantis procedidos;
viii - organizar, formar, atualizar e auditar, observadas as instruções nor-
mativas do drei, o cadastro estadual de empresas Mercantis - cee, inte-
grante do cadastro Nacional de empresas Mercantis - cNe;
ix - recolher os valores relativos aos preços públicos devidos por seus serviços;
x – integrar a execução dos serviços a que se refere o inciso i deste artigo 
aos prestados por órgãos e entidades responsáveis pelo registro e legaliza-
ção de empresários e de pessoas jurídicas, em cumprimento às diretrizes e 
procedimentos para a simplificação e integração do processo estabelecidos 
na lei complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e na lei 
federal nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, observadas as resoluções 
do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro 
e da legalização de empresas e Negócios;
xi - desenvolver:
a) manter, hospedar e publicar os instrumentos criados em cumprimento 
da lei complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da 
lei federal nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, para a implantação da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Em-
presas e Negócios – redesiM, observadas as resoluções do comitê para 
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 
de empresas e Negócios;
b) apoiar estudos e pesquisas a partir de suas bases de dados cadastrais, 
de forma a criar informações sobre aspectos econômico-financeiros das 
atividades empresariais, com a finalidade de subsidiar a formulação de 
políticas de desenvolvimento econômico e social do estado;
c) manter e hospedar o cadastro integrado de empresas, com o objeti-
vo de consolidar as informações dos cadastros de empresários e pessoas 
jurídicas mantidas pelos órgãos e entidades da administração Pública es-
tadual, com a função de unificar as consultas públicas e servir como instru-
mento de integração entre os respectivos sistemas;
d) atuar como central de atendimento empresarial integrador Pará fácil, 
com competências definidas na lei 11.598/2007;
e) presidir o sgsiM/Pa – subcomitê gestor da rede Nacional para simpli-
ficação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios;
f) desenvolver, manter, hospedar e publicar o integrador estadual da redesim.
xii – manter cursos de preparação, treinamento e reciclagem para forma-
ção e aperfeiçoamento do quadro de Pessoal da jUcePa;
xiii – realizar, diretamente ou por meio de terceiros, seminários, congres-
sos, treinamentos e cursos, na área de sua atuação.

cAPituLo iv
DAs DiREtRizEs EsPEcíficAs Dos PRocEssos E sERviços

Art. 5º Para o cumprimento das finalidades previstas nos incisos X e XI do 
artigo 4º deste regulamento, os processos relacionados à constituição, 
alteração e baixa de empresários individuais, empresas individuais de res-
ponsabilidade limitada, sociedades empresárias e sociedades cooperativas, 
assim como os serviços a eles correlatos na jUcePa, observarão as seguin-
tes diretrizes específicas:
i – incorporar, gradualmente, automação intensiva, alta interatividade e 
integração dos processos e procedimentos dos órgãos e entidades respon-
sáveis pela concessão da existência legal, inscrições tributárias, alvarás de 
funcionamento e demais licenças que possibilitam o registro e legalização 
com vistas ao funcionamento de empresas e negócios;
ii – integrar, gradualmente, os processos, procedimentos e instrumentos 
em sistema integrado de licenciamento estadual;
iii – implantar, gradualmente, a virtualização do atendimento aos usuá-
rios, por meio de instrumentos e formulários padronizados e disponibiliza-
dos na Internet mediante o uso, por todos os intervenientes, de certificado 
digital válido, de acordo com a legislação então vigente;
iv – assegurar simplicidade e rapidez, de forma a que se possa registrar 
e legalizar em curtíssimo prazo e, quando o processo estiver totalmente 
integrado, mediante um único atendimento;

títuLo iii
DA EstRutuRA oRGANizAcioNAL

art. 6º a estrutura organizacional da jUcePa compreende:
§1º Órgão deliberativo
i – superior - Plenário
ii – inferior - turma de vogais
§2º estrutura básica:
i – Presidência
a) Procuradoria
ii – vice-presidência
iii – secretaria geral
a) ouvidoria;
b) Núcleo de recursos tecnológicos;
c) Núcleo de Monitoramento e controle interno
iv – diretoria administrativa e financeira
a) gerencia de finanças e contabilidade
b) gerencia de apoio administrativo
c) gerencia de gestão de Pessoas
d) assessoria de administração de contratos
v – diretoria do registro Mercantil
a) gerencia de registro Mercantil
b) coordenadorias regionais
c) assessoria regional
Parágrafo único. Poderão ser implantadas nos municípios do estado 
do Pará Unidades desconcentradas de serviços, conforme a conve-
niência e oportunidade, através de convênios e parcerias institucio-
nais, públicas e/ou privadas.

títuLo iv
DAs AtRiBuiçÕEs E coMPEtENciAs

cAPituLo i
Órgãos de deliberação superior
seção i
do Plenário
art. 7º o plenário será composto pelo mínimo de 11 vogais, nomeados com 
seus respectivos suplentes pelo governador do estado, respectivamente 
membros representantes das entidades:
i. associação comercial do Pará;
ii. conselho regional de economia do Pará;
iii. conselho regional de contabilidade do Pará;
iv. conselho regional de administração;
v. ordem dos advogados do brasil – seção Pará;
vi. federação das indústrias do estado do Pará;
vii. federação do comércio do estado do Pará;
viii. federação da agricultura do estado do Pará;
ix. União;
x. federação das Micro e Pequenas empresas do estado do Pará;
xi. federação das câmaras de diretores lojistas do estado do Pará.
Parágrafo único: o vogal representante da União será nomeado pela auto-
ridade federal competente.
art. 8º são atribuições do Plenário:
i – julgar:
a) os recursos interpostos das decisões definitivas, singulares ou colegiadas;
b) as denúncias sobre irregularidades praticadas por leiloeiros públicos ofi-
ciais e tradutores públicos e intérpretes comerciais.
ii – deliberar, por proposta do Presidente, sobre:
a) a criação de Unidades descentralizadas;
b) as proposições de perda de mandato de vogal ou suplente;
c) o valor da caução fixada para os leiloeiros públicos oficiais;
d) o assentamento de usos e práticas mercantis.

cAPituLo ii
ÓRGãos DE DELiBERAção iNfERioR

seção i
das turmas de vogais
art. 9º os vogais serão distribuídos por turmas de três membros cada 
uma, com exclusão do Presidente e do vice-Presidente.
art. 10. são atribuições das turmas:
i - julgar, originariamente, os pedidos de arquivamento dos atos sujeitos 
ao regime de decisão colegiada;
ii - julgar os pedidos de reconsideração de seus despachos.
iii – a baixa de processo de sua competência em diligência;
iv – o cumprimento e a determinação do cumprimento das normas legais 
e executivas, bem como das deliberações do Plenário.
seção ii
decisões singulares
art. 11. a função deliberativa primária singular será exercida pelo presi-
dente, servidor público ou vogal designado por este.
Parágrafo único - caberá decisão singular em processo cujos atos próprios 
do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins não estejam 
previstos no art. 50 do decreto Nº 1.800, de 30 de jaNeiro de 1996.

cAPituLo iii
ÓRGãos DE DiREção ExEcutivA

seção i
da Presidência
art. 12. a Presidência é o órgão superior de direção e representação que 
coordena, supervisiona, controla e decide sobre as atividades da jUcePa.
art. 13. o Presidente tem as seguintes competências:
i - exercer a direção superior da jUcePa, coordenando as atividades de 
planejamento, orçamento e modernização, bem como gerir as atividades 
de administração financeira e contábil, recursos humanos e logísticos, ne-
cessários à consecução de suas atividades;
ii - admitir, distribuir, dispensar, promover, aplicar penalidades e praticar to-
dos os demais atos de administração de pessoal da jUcePa, podendo delegar;
iii - representar a jUcePa judicial e extrajudicialmente;
iv – convocar para o exercício e dar posse aos vogais e suplentes, nos 
termos da legislação aplicável;
v – aprovar a pauta, convocar e presidir as sessões do Plenário de vogais;
vi - julgar, originariamente, os atos de registro Público de empresas Mer-
cantis e Atividades Afins, sujeitos ao regime de decisão singular;
vii - determinar o arquivamento de atos, mediante provocação dos interes-
sados, nos pedidos não decididos nos prazos previstos na legislação federal;
viii - designar:
a) vogal, servidor ou integrante habilitado do quadro de Pessoal da jUcePa 
para proferir decisões singulares;
b) substituto para representar a jUcePa na hipótese de impedimento con-
comitante com o do vice-Presidente;
c) vogal ou convocar suplente, e, ainda, designar servidor ou integrante 
do quadro de Pessoal da jUcePa para a autenticação de instrumentos de 
escrituração mercantil;
ix - receber, instruir e encaminhar ao governador do estado impugnação à 
nomeação de vogal ou suplente;
X - velar pelo fiel cumprimento das normas legais e executivas;
xi - submeter ao exame e à deliberação do Plenário de vogais propostas sobre:
a) a criação de Unidades desconcentras de serviços;
b) as proposições de perda de mandato de vogal ou suplente;
c) o valor da caução fixada para os leiloeiros públicos oficiais;
d) o assentamento de usos e práticas mercantis.
xii - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário de vogais;
xiii - emitir normas gerais, no âmbito da jUcePa, observada a legislação aplicável;
xiv - despachar os recursos, indeferindo-os liminarmente nos casos pre-
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vistos na legislação federal;
xv - abrir vista à parte interessada e à Procuradoria e designar vogal re-
lator nos processos de recurso ao Plenário;
xvi - encaminhar à Procuradoria os processos e matérias que tiverem de 
ser submetidos ao seu exame e parecer, podendo delegar;
xvii - compor as turmas de vogais;
XVIII - assinar carteiras de exercício profissional;
xix - nomear e proceder à matrícula de tradutores públicos e intérpretes 
comerciais, bem como proceder à matricula de leiloeiros e seus prepostos, 
observada a legislação pertinente;
xx – receber denúncias e reclamações, decidindo sobre sua admissibilida-
de, determinando a abertura da instauração do processo de sindicância ou 
disciplinar quando for o caso;
xxi - celebrar convênios e contratos, acordos, ajustes e outros instrumen-
tos congêneres com entidades públicas e privadas, podendo delegar;
xxii - criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;
xxiii - aprovar a realização de cursos, seminários, congressos e atividades similares;
xxiv - apresentar anualmente ao departamento Nacional do registro do 
comércio relatório do exercício anterior;
xxv - apresentar ao Plenário de vogais os preços públicos a serem cobra-
dos e estabelecidos em tabela;
xxvi - avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou 
competências das unidades, secretários, diretores ou dos demais inte-
grantes subordinados do quadro de Pessoal da jUcePa.
XXVII - definir e disseminar políticas, estratégias e diretrizes que nortea-
rão a JUCEPA, de acordo com a legislação federal específica e, orientações 
emanadas do governo estadual.
XXVIII - presidir o Subcomitê Gestor da Rede Nacional para a Simplificação do 
registro e da legalização de empresas e Negócios do estado do Pará – scgsiM, 
observadas as competências decreto Nº 246, de 1 de agosto de 2019.
xix – praticar os atos que estiverem no âmbito de suas competências e de outras 
que vierem a ser atribuídas por leis ou normas federais, estaduais ou distritais.
seção ii
da vice-presidência
art. 14. são competências do vice-Presidente:
i - substituir o Presidente em suas faltas, impedimentos e licenças;
ii - efetuar correição permanente dos serviços e do pessoal administrativo;
iii - representar, ao Presidente, contra irregularidades de que tiver ciência 
sobre o funcionamento da jUcePa;
i v – promover, no exercício das atribuições de correição, as medidas ne-
cessárias ao fiel e rigoroso cumprimento dos prazos e disposições estabe-
lecidos neste regulamento;
v - exercer atribuições que lhe forem cometidas pelo Presidente ou pela 
legislação aplicável;
vi - coordenar, autorizado pelo Presidente, a atuação dos vogais.
art. 15. a atividade correicional da vice-Presidência abrange:
I - verificar:
a) a regularidade das atividades desenvolvidas pelos órgãos da estrutura 
organizacional;
b) o cumprimento das obrigações prescritas pelos regimes e jornadas de trabalho;
ii - apurar a conduta funcional dos empregados do quadro de Pessoal da 
jUcePa e servidores públicos em exercício na jUcePa, propondo sua res-
ponsabilização, quando for o caso;
iii - propor medidas com o escopo de sanear irregularidades técnicas e 
administrativas e, quando necessário, propor responsabilidades;
iv - acompanhar:
a) a execução orçamentária e financeira, nos termos da Lei nº 4.320/64;
b) as contratações e os convênios firmados, objetivando seu uso como 
instrumento de gestão;
v - desenvolver atividades preventivas de inspeção e correição de poten-
ciais desvios, visando ao combate de irregularidades administrativas ou 
práticas lesivas ao patrimônio público;
VI – fiscalizar:
a) a legalidade e os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial, bem como a correta aplicação dos 
recursos financeiros;
b) as prestações de contas decorrentes de convênios;
c) os procedimentos licitatórios;
vii – apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por 
agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos da jUcePa.
Parágrafo único - a atribuição correicional da vice-Presidência será exer-
cida em conjunto com a Procuradoria da jUcePa e a controle interno, 
quando necessário.

cAPituLo iv
ÓRGão DE fiscALizAção E AssEssoRAMENto JuRíDico

Art. 16. À Procuradoria, órgão de fiscalização e assessoramento jurídico compete:
ii - representar o órgão e prover seus interesses em qualquer juízo, instân-
cia ou tribunal, nas causas em que este for autor, réu, assistente, opoente, 
terceiro interveniente ou de qualquer forma interessado, usando de todos os 
poderes contidos na cláusula “ad judicia” e dos demais recursos legalmente 
permitidos, e, quando autorizado pelo Presidente, de acordo com a alçada, 
desistir, transigir, acordar, confessar, compromissar, receber e dar quitação;
iii - preparar informações em mandados de segurança e nas demais ações 
ajuizadas contra o órgão;
iv - exercer a advocacia pública consultiva e de assessoramento jurídico;
v - elaborar atos administrativos;
vi - emitir parecer jurídico sobre as seguintes matérias, dentre outras:
a) licitações e contratos;
b) sindicância e processos administrativos disciplinares, bem como os de-
mais procedimentos destes decorrentes;
c) processo de direitos e deveres dos servidores públicos;
d) processos versando sobre interesses do órgão, cujo conteúdo exija 

apreciação jurídica;
e) processo de prestação de contas;
vii - acompanhar e supervisionar os instrumentos para gestão da atribuição de 
cada órgão, quando delegada a terceiros sob condição conveniais e contratuais;
viii - elaborar contratos administrativos;
ix - preparar rescisão de contratos administrativos;
x - minutar atos normativos de interesse do órgão;
XI - fiscalizar o fiel cumprimento das normas legais e executivas em maté-
ria de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
xii - emitir parecer nos recursos dirigidos ao Plenário e nas demais maté-
rias de sua competência;
xiii - promover estudos para assentamento de usos e práticas empresariais;
xiv - participar das sessões do Plenário e das turmas;
xv - requerer diligências e promover responsabilidades perante os órgãos 
e poderes competentes;
xvi - recorrer ao Plenário de decisão singular ou de turma, em matéria de 
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
XVII - oficiar junto aos órgãos do Poder Judiciário, nas matérias e questões 
relacionadas com a prática dos atos de registro Público de empresas Mer-
cantis e Atividades Afins;
xviii - recorrer ao departamento Nacional de registro empresarial e inte-
gração da secretaria de governo digital da secretaria especial de desbu-
rocratização, gestão e governo digital do Ministério da economia das de-
cisões do Plenário, em matéria de registro Público de empresas Mercantis 
e Atividades Afins;
xix - colaborar na elaboração de trabalhos técnicos promovidos pelo de-
partamento Nacional de registro empresarial e integração da secretaria 
de governo digital da secretaria especial de desburocratização, gestão e 
governo digital do Ministério da economia.
xx - praticar os atos que estiverem no âmbito de suas competências e de outras 
que vierem a ser atribuídas por leis ou normas federais, estaduais ou distritais.
Parágrafo único - a Procuradoria está vinculada tecnicamente a Procura-
doria-Geral do Estado e sua chefia será ocupada por ocupante de cargo 
de provimento efetivo de Procurador do estado, Procurador autárquico ou 
consultor jurídico.

cAPituLo v
ÓRGãos ADMiNistRAtivos

seção i
da secretaria geral
art. 17. são atribuições da secretaria geral:
I – coordenar, fiscalizar e supervisionar o registro mercantil dos atos deci-
didos em regime de decisão singular ou colegiada;
II – coordenar, fiscalizar e supervisionar a execuções de ações de adminis-
tração da junta comercial;
ii – apoiar o julgamento, singular ou colegiado, de atos do registro mercantil;
iii – organizar as sessões plenárias;
iv – supervisionar a tramitação dos recursos previstos na legislação re-
lativa ao registro mercantil, de modo a garantir o fiel cumprimento das 
decisões neles proferidas;
V – executar os demais registros de competência da JUCEPA definidos em 
lei, incluindo o cumprimento de ordens judiciais e demais solicitações ex-
pedidas por autoridades públicas, no exercício de suas funções;
vi – promover a guarda dos documentos levados a registro, zelando pela sua 
integridade, e certificar, para fins externos, as informações decorrentes;
VII – supervisionar, controlar e fiscalizar as diretorias a ela subordinadas;
viii - exercer as demais atribuições que lhe forem atribuídas em leis ou em 
outras normas federais ou estaduais.
ix - baixar ordens de serviço, instruções e recomendações, quando dele-
gado pela Presidência, bem como exarar despachos para execução e fun-
cionamento dos serviços;
x - apresentar estudos de viabilidade de criação de Unidades desconcentradas;
xi – apresentar estudos sobre a tabela de preços dos serviços da junta comercial;
XII - visar e controlar os atos e documentos remetidos para o órgão oficial de publicação;
xiii - colaborar na elaboração de trabalhos técnicos promovidos pelo de-
partamento Nacional de registro empresarial e integração da secretaria 
de governo digital da secretaria especial de desburocratização, gestão e 
governo digital do Ministério da economia;
IX – notificar, com até noventa dias antes do término do mandato, as en-
tidades que compõem o colegiado de vogais, para que enviem suas listas 
tríplices, dentro do prazo legal;
art. 18. são competências do secretário-geral:
I – certificar, expedir atos ou exarar despachos para execução e funciona-
mento dos serviços de competência da secretaria geral;
ii – despachar com a Presidência e participar do Plenário, como órgão de 
execução dos atos de registro;
iii – apontar os processos em boa ordem para inserção em pauta para 
julgamento e secretariar as sessões plenárias;
iv – fazer cumprir as decisões proferidas nos recursos;
v – controlar os prazos processuais relativos ao registro mercantil, fazendo 
observar os seus termos;
vi – assinar as certidões expedidas pela jUcePa, podendo delegar;
vii – responder aos ofícios e demais solicitações, no exercício de suas fun-
ções, relativos aos atos e procedimentos de registro;
viii – apreender documentos que se apresentem como prova material de 
crime, com seu sucessivo encaminhamento para a autoridade competente.
ix - coordenar e supervisionar a execução de relatórios das atividades e 
metas da organização;
x - homologar as decisões de lotação do quadro funcional e escala de férias 
dos servidores da jUcePa;
xi - propor à vice-Presidência elogiar e/ou aplicar penas disciplinares aos 
servidores da jUcePa, observada a legislação pertinente;
xii - propor à Presidência antecipação ou prorrogação do expediente nor-
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mal de trabalho, nos casos devidamente justificados;
xiii- exercer como ordenador de despesas em conjunto com a Presidência;
xiii - consolidar informações oriundas das diretorias e gerências e que permitam 
o acompanhamento do desempenho da jUcePa, atendendo requisitos legais;
xiv - consolidar o orçamento de acordo com as metas do planejamento es-
tratégico e as necessidades de manutenção do funcionamento da jUcePa 
submetendo-o à Presidência, para aprovação;
xv – coordenar a realização de planejamento estratégico da entidade;
XVI - encaminhar, até o final de abril de cada ano, a relação e a publicação 
da lista dos tradutores públicos e intérpretes comerciais ao departamento 
Nacional de registro empresarial - drei.
xvii – proferir decisão singular em processo do registro mercantil, quando 
avocar competência motivadamente;
xviii - praticar os atos que estiverem no âmbito de suas competências e de outras 
que vierem a ser atribuídas por lei ou normas federais, estaduais ou distritais.
seção ii
da diretoria administrativa e financeira
art. 19. À diretoria administrativa e financeira, unidade de direção execu-
tiva subordinada diretamente à secretaria geral, compete:
I - gerir os processos de suporte administrativo e financeiro, de modo a 
viabilizar o cumprimento da missão da jUcePa;
ii - transmitir as decisões da administração superior às suas gerências;
iii - traduzir as políticas e diretrizes gerais em linhas de ação, adaptando a 
estrutura interna aos objetivos e metas a serem atingidas;
iv - viabilizar as condições para a execução dos processos licitatórios;
v - manter articulação com os demais órgãos da administração estadual e 
as gerências subordinadas, visando a integração sistemática e o cumpri-
mento das normas estabelecidas;
vi - propor a aplicação de penas de caráter disciplinar aos servidores das 
gerências subordinadas;
vii - apoiar estudos de viabilidade de criação referentes às Unidades des-
concentradas, sob a coordenação da secretaria geral;
viii - disponibilizar, relatórios das atividades pertinentes a diretoria;
ix - apoiar estudos sobre a tabela de preços da jUcePa, e propor altera-
ções devidamente justificadas, quando necessárias, sob a coordenação da 
secretaria geral;
x - desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa.
seção iii
da diretoria de registro Mercantil
art. 20. À diretoria de registro Mercantil, unidade de direção executiva 
subordinada diretamente à secretaria geral, compete:
i - recebimento, expedição, análise, preparo e guarda de documentação 
referente ao registro público de empresas mercantis e atividades afins, 
atividades concernentes aos agentes auxiliares do comércio, inclusive o 
apoio técnico à documentação a ser submetida à deliberação da Presidên-
cia, do Plenário ou das turmas, referente ao registro Público de empresas 
Mercantis e Atividades Afins;
ii - realização de atividades concernentes aos agentes auxiliares do co-
mércio, inclusive o apoio técnico à documentação a ser submetida à deli-
beração da Presidência;
iii - transmitir as decisões da administração superior às suas gerências;
iv - traduzir as políticas e diretrizes gerais em linhas de ação, adaptando a 
estrutura interna aos objetivos e metas a serem atingidas;
v - manter articulação com os demais órgãos da administração estadual e 
as gerências subordinadas, visando a integração sistemática e o cumpri-
mento das normas estabelecidas;
VI – fiscalizar as condutas de caráter disciplinar aos servidores das gerên-
cias subordinadas;
vii - apoiar estudos de viabilidade de criação referentes às Unidades des-
concentradas, sob a coordenação da secretaria geral;
viii - disponibilizar, relatórios das atividades pertinentes a diretoria;
ix - apoiar estudos sobre a tabela de preços da jUcePa, e propor altera-
ções devidamente justificadas, quando necessárias, sob a coordenação da 
secretaria geral;
x - promover, no mês de março de cada ano, o recadastramento e publica-
ção da relação de nomes dos tradutores Públicos e intérpretes comerciais;
xi – promover, no mês de março de cada ano, o recadastramento e pu-
blicação da lista dos leiloeiros matriculados, classificados por antiguidade;
xii - desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa.
seção iv
da gerência de finanças e contabilidade
art. 21. À gerência de finanças e contabilidade, subordinada diretamente 
à diretoria administrativa e financeira, compete:
i - gerenciar os processos de planejamento, elaboração e execução dos planos 
orçamentários e financeiros, visando dar suporte às demais unidades da JUCEPA;
ii - programar, avaliar, coordenar, acompanhar, controlar, executar e auto-
rizar os serviços executados por sua gerência;
iii - coordenar, dirigir e supervisionar os assuntos relativos à contabili-
dade, executando e registrando os atos e fatos da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial da JUCEPA;
IV - controlar o fluxo orçamentário, financeiro e contábil da JUCEPA;
v - propor alterações orçamentárias de acordo com a necessidade;
vi - supervisionar e acompanhar a elaboração de empenhos, balancetes, 
balanços e relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária;
vii - prestar outras informações e orientações relacionadas às atribuições da gerência;
viii - manifestar-se, nos processos de efetivação de despesas de aliena-
ção, cessão ou recebimento de bens, direitos e obrigações, que envolvam 
execução orçamentária ou extraorçamentária, bem como definir a classifi-

cação contábil da despesa;
IX - acompanhar, nos órgãos competentes a autorização dos recursos fi-
nanceiros necessários à execução das metas anuais da instituição, e as 
alterações das regulamentações legais;
X - elaborar o cronograma financeiro de desembolso mensal e anual;
xi - emitir os empenhos após autorização das despesas;
xii - elaborar e encaminhar a diretoria administrativa e financeira o rela-
tório mensal de suas atividades;
xiii - providenciar os pagamentos de pessoal, fornecedores, prestadores 
de serviços, e seus encargos;
xiv - emitir ordens de pagamentos e cheques, movimentando as contas-cor-
rentes da instituição, depois de autorizado pelos ordenadores de despesas;
xv - efetuar, quando devido e mediante autorização da autoridade compe-
tente, o pagamento de diárias e/ou ressarcimentos de despesas a mem-
bros e servidores da instituição;
xvi - solicitar a prestação de contas de adiantamentos concedidos a terceiros;
xvii - elaborar a prestação de contas da instituição dentro dos prazos legais;
xviii - emitir todos os demonstrativos necessários à consolidação do ba-
lanço geral da jUcePa;
xix - participar da elaboração de atos ligados às normas de execução or-
çamentária, financeira e contábil;
xx - controlar, supervisionar e coordenar as atividades executadas por 
seus colaboradores ao analisar, classificar e contabilizar os documentos 
recebidos decorrentes das operações realizadas;
xxi - autorizar a transmissão das ordens bancárias;
XXII - controlar e elaborar demonstrativos e gráficos referentes à execução 
orçamentária e financeira do da JUCEPA;
XXIII - viabilizar e disponibilizar recursos orçamentário/financeiro para de-
senvolvimento das atividades do órgão;
xxiv - controlar receitas e despesas do órgão;
xxv - atender as auditorias externas e internas;
xxvi - prestar outras informações e orientações relacionadas às atribui-
ções da gerência;
xxvii - estudar permanentemente o sistema orçamentário do órgão, pro-
pondo as devidas alterações em função de novas necessidades de atualiza-
ção e aumento da eficiência;
xxviii – desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições 
que possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade con-
forme as necessidades da área ou da jUcePa.
seção v
da gerência de apoio administrativo
art. 22. À gerência de apoio administrativo, subordinada diretamente à 
diretoria administrativa e financeira, compete:
i - gerenciar os processos de compra de material e equipamento e de exe-
cução de serviço, bem como a preservação e guarda de patrimônio;
ii - planejar a execução das medidas que visem a assegurar o pleno desen-
volvimento das atividades relacionadas com a administração de material, 
compras, patrimônio, transportes e telefonia da jUcePa;
iii - solicitar a instauração de processo licitatório ao diretor administrativo e financeiro;
iv - acompanhar a execução dos processos de licitação;
v - elaborar e encaminhar ao diretor administrativo e financeiro o relatório 
mensal de suas atividades;
VI - fiscalizar e acompanhar as atividades desenvolvidas por seus colabo-
radores e interceder naquelas, sempre que necessário;
vii - cadastrar e manter atualizado o material permanente e os equipamentos 
adquiridos no sistema informatizado, controlando a sua movimentação;
viii - providenciar o arrolamento dos bens inservíveis, através da comis-
são de patrimônio, observando a legislação específica;
ix - providenciar a incorporação de bens patrimoniais doados por terceiros;
x - programar, executar, coordenar e controlar as atividades de tombamento, 
movimentação e baixa dos bens móveis classificados como patrimoniais;
XI - promover a fiscalização constante e direta dos bens patrimoniais, sugerin-
do providências a serem tomadas com relação a irregularidades encontradas;
xii - realizar inventários físico-patrimoniais de acordo com a periodicidade 
devidamente aprovada;
xiii - estudar a possibilidade, de acordo com a legislação vigente, de efe-
tuar seguros contra sinistros dos imóveis e móveis da instituição;
xiii - relacionar os bens contabilizados mensal e anualmente bem como as 
baixas ou transferências, informando à gerência de finanças e contabilidade;
xiv - tornar disponível, para cada gestor, a relação dos bens que estão sob 
sua responsabilidade;
xv - planejar a execução das medidas que visem a assegurar o pleno 
desenvolvimento das atividades relacionadas com o levantamento de orça-
mentos, sejam eles prévios, por estimativa ou compra direta;
xvi - emitir e manter o controle de emissão de passagens para desloca-
mento dos colaboradores;
xvii - organizar e manter atualizados os cadastros de fornecedores e material;
xviii - negociar preços, condições e prazos de pagamentos nos processos 
de compra e serviços;
xix - acompanhar e manter o controle dos prazos de entrega dos proces-
sos de compra direta;
XX - fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais;
XXI - fazer observar, nos pedidos de aquisição de materiais, as especifica-
ções necessárias a sua perfeita identificação;
xxii - acompanhar o desempenho das empresas inscritas no cadastro de 
fornecedores, no que concerne ao cumprimento das obrigações assumidas;
xxiii - elaborar as autorizações de despesa, a qual contém todos os de-
talhes das solicitações de compras e serviços (objeto, fornecedor, item 
orçamentário, valor, dotação, entre outros), para posterior autorização;
xxiv - manter atualizado o catálogo de materiais, preocupando-se com 
a padronização, especificação e codificação de todos os itens de estoque;
XXV - definir, juntamente com as unidades administrativas, os itens a serem 
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mantidos em estoque, estabelecendo níveis de segurança e lotes de reposição;
xxvi - efetuar inventários físicos, periódicos, de materiais em almoxarifa-
do, com preparação especial para itens perecíveis;
xxvii - desenvolver estudos e propor alienação de itens em estoques con-
siderados obsoletos ou inservíveis;
xxviii - controlar as atividades de recebimento, conferência, guarda, conserva-
ção, distribuição, transferência e entrega de materiais adquiridos pela instituição;
XXIX - fiscalizar e acompanhar os serviços de recebimento e inspeção dos 
materiais e/ou equipamentos, examinando a documentação que os acom-
panha, a fim de evitar falhas na remessa, conferindo qualitativa e quantita-
tivamente, procedendo à devolução quando eles não estiverem de acordo 
com as especificações solicitadas;
xxx - providenciar o inventário anual de materiais bem como fazer cumprir a rea-
lização dos inventários periódicos, conforme estabelecido em normas específicas;
xxxi - executar, coordenar e controlar as atividades de transporte da jUcePa;
xxxii - manter registros que permitam o controle individual das despesas 
com veículos, produzindo relatórios periódicos;
XXXIII - fiscalizar a execução de serviços de manutenção corretiva de veículos 
nas oficinas, elaborando demonstrativos das despesas correspondentes;
xxxiv - estabelecer programas de manutenção preventiva, evitando a pa-
ralisação de veículos e prevenindo custos excessivos;
xxxv - providenciar a regularização dos veículos de acordo com a legislação em vigor;
xxxvi - propor ao diretor administrativo e financeiro a aquisição ou alu-
guel de veículos, após estudo de viabilidade;
xxxvii - coordenar e controlar os trabalhos dos motoristas e demais colaboradores;
XXXVIII - autorizar o abastecimento de combustível e lubrificante dos veí-
culos, controlando e registrando o seu consumo;
XXXIV - supervisionar e fiscalizar a aplicação das normas relativas à utili-
zação, manutenção; conservação e controle de veículos bem como o cum-
primento dos dispositivos e das normas legais de trânsito;
xl - promover, coordenar e controlar a limpeza do prédio;
XLI - verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e equi-
pamentos, adotando as providências para a sua manutenção, substituição 
ou baixa do patrimônio;
xlii - manter, em perfeito estado de funcionamento, as instalações telefô-
nicas, elétricas, hidráulicas, de esgoto e os equipamentos para prevenção 
de incêndios;
xliii - promover a instalação, a troca e o remanejamento de paredes di-
visórias, armários modulados, balcões, painéis de cortina, acessórios para 
banheiro, instalação de portas e execução de pequenos reparos, monta-
gens e desmontagens de móveis, aberturas e consertos de fechaduras em 
geral e outros serviços;
xliv - atender as auditorias externas e internas;
xlv – desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa.
seção vi
da gerência de gestão de Pessoas
art. 23. À gerência de gestão de Pessoas, subordinada diretamente à di-
retoria administrativa e financeira, compete:
i - gerenciar os processos de cadastro, movimentação e pagamento da 
força de trabalho da jUcePa, bem como os processos que propiciem condi-
ções para o crescimento e manutenção da motivação destes;
ii - coordenar o processo de recrutamento e seleção de pessoal, estagiário, 
obedecendo as normas legais vigentes estabelecidas no programa de estágio;
iii - solicitar concessão de benefícios para os colaboradores;
iv - coordenar e supervisionar a política de suprimento de recursos humanos do órgão;
v - realizar a capacitação técnica das unidades do órgão no que se refere 
a sua área de atuação;
vi - coordenar, controlar e efetuar a execução das atividades relacionadas 
ao pagamento de pessoal;
VII - criar, organizar e manter atualizada a ficha financeira individual dos 
colaboradores;
viii - elaborar e encaminhar ao diretor administrativo e financeiro o rela-
tório mensal de suas atividades;
ix - preparar despachos, emitir pareceres, realizar estudos, elaborar nor-
mas e desenvolver outras atividades de execução, controle e avaliação na 
área de recursos humanos;
x - propor e operacionalizar a política de desenvolvimento e capacitação 
para atender o programa anual de treinamento e educação do órgão;
xi - subsidiar a organização com informações para a garantia dos direitos 
e deveres dos colaboradores;
xii - propor, administrar e operacionalizar melhorias benefícios diretos e 
indiretos aos colaboradores;
xiii - manter atualizado e disponível no sistema da sePlad o cadastro de servidores;
xiv - coordenar, acompanhar e direcionar os convênio e programas que 
estão sob sua responsabilidade;
xv - fornecer informações ou expedir certidões e declarações;
xvi - fornecer os elementos necessários à elaboração da proposta orça-
mentária, com relação às despesas com vencimentos;
xvii - revisar os pagamentos de pessoal efetuados;
xviii - estudar, orientar, controlar, coordenar e promover a correta apli-
cação da legislação, das normas e dos procedimentos pertinentes à área 
de recursos humanos, instruindo processos administrativos relativos aos 
direitos, deveres e às vantagens dos colaboradores;
xix - atender as auditorias externas e internas;
xx - prestar outras informações e orientações relacionadas às atribuições da gerência;
xxi - elaborar planos e programas gerais bem como promover sua integração 
e compatibilização, tendo em vista as diretrizes estabelecidas pelo órgão;
xxii - desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa.

seção vii
da gerência de registro Mercantil
art. 24. À gerência de registro Mercantil, subordinada diretamente à dire-
toria de registro Mercantil, compete:
i - gerenciar os processos de recebimento e expedição, a orientação e de-
liberação de processos de regime singular;
ii - o registro e a guarda da documentação referente ao registro público 
de empresas mercantis;
iii - orientar sobre procedimentos de entrada e saída de processos e docu-
mentos do registro mercantil, incluindo tabela de preços;
iv - dar apoio técnico e operacional sobre processos do registro mercantil, 
informando, divulgando e orientando aos clientes internos e externos;
v - recepcionar e devolver documentos e processos do registro mercantil;
vi - efetuar pesquisa sobre o nome empresarial nos atos do registro mercantil;
vii - autenticar os documentos de escrituração mercantil (livros) e publica-
ção no jornal Diário Oficial do Estado e outros jornais;
viii - recepcionar, protocolar, etiquetar, encaminhar e devolver documen-
tos e processos aos usuários internos e externos, alimentando o sistema 
com posição de andamento e tramitação interna, incluindo processo in-
terno de carta de crédito ou ressarcimento de valores, livros do registro 
mercantil, pesquisa de vinculação (pessoa física ou jurídica); tramitação de 
retorno de processo ou documento do registro mercantil, solicitação prévia 
do quantitativo de atos para certidão de inteiro teor;
ix - analisar e proferir decisões sobre processos e documentos do registro 
mercantil de acordo com a legislação e práticas operacionais vigentes;
x - proceder à matrícula, a destituição e as alterações de dados dos agen-
tes auxiliares do comércio, assim como exercer fiscalização sobre os mes-
mos, conforme legislação própria e procedimentos operacionais;
xi - manter atualizada lista dos leiloeiros, por antiguidade;
xii - fazer a publicação dos atos deferidos do registro mercantil e dos atos 
dos agentes auxiliares do comércio, previsto em lei;
xiii - receber e responder memorando, e-mail, fax, correspondências, ser-
viços via - postal pertinente ao registro mercantil, incluindo informações 
eletrônicas on line ao cliente (telejucepa, chat, etc.);
xiv - atender as consultas via prontuário aos clientes internos e externos 
para verificação de documentos arquivados do registro mercantil;
xv - receber, conferir, organizar, ordenar, arquivar e/ou armazenar os do-
cumentos, imagens, processos e atos do registro mercantil e atividades 
afins, mantendo os prontuários com segurança, integridade e conservação; 
incluindo encaixe e retirada de prontuário, microfilmagem de processos e 
os procedimentos no arquivo para os atos de proteção ao nome empresa-
rial, transferência de sede, encaixe de atos de filial-matriz em outro Estado 
e juntada de prontuário-inscrição de sede;
xvi - solicitar, preparar o envio e receber de juntas comerciais de outras 
unidades da federação, a documentação de empresas transferidas no país;
XVII - expedir carteira de exercício profissional para empresários e Agentes 
auxiliares do registro Mercantil;
xviii - autenticar os processos e atos deferido;
xix - proceder com regularização e recomposição do ato e prontuário 
quando necessário e justificável e amparado em instruções de trabalho da 
GRM, conforme o caso específico, como extravio de documento na JUCEPA, 
extravio de documento pelo usuário e extravio de protocolo;
xx - emitir relatório estatístico mensal do registro mercantil para drM e Mci;
xxi - emitir relatório estatístico de sócio estrangeiro mensal para Polícia federal;
xxii - emitir informações e relatório gerencial mensal para clientes inter-
nos e externos;
xxiii - fazer bloqueios, pendências administrativas e judiciais, correções 
e consolidar dados cadastrais de empresas do registro mercantil, incluindo 
as necessidades de expurgamento ou alterações de dados que dependam 
do administrador do sistema;
xxiv - emitir certidões de empresas do registro mercantil (inteiro teor, simpli-
ficada e específica), incluindo as atividades afins, como certidão de leiloeiro;
xxv - disponibilizar relatórios e listagens com dados cadastrais de em-
presas do registro mercantil para cliente internos e externos, conforme 
solicitação e contratos de serviços;
xxvi – processar e deliberar sobre dbe – documento básico de entrada, 
na forma de convênio com a receita federal;
xxvii - formatar a pauta de reunião ordinária de turma e a relação de 
processos dos vogais, assim como processar as decisões nos processos 
encaminhados à reunião de turma;
xxviii - processar o cancelamento das empresas inativas, enquadradas com 
10 anos sem movimento de registro na jUcePa, de acordo com a legislação;
xxix - promover permanentemente a integração e a capacitação da equipe 
de servidores e estagiários para a melhoria do ambiente de trabalho e a 
qualidade dos serviços prestados;
xxx - proporcionar prestação de serviços integrados, quando solicitado, 
às outras unidades da drM, da jUcePa ou do governo do estado e outras 
entidades públicas e privadas;
xxxi - desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa.
seção viii
da gerência de Projetos
art. 25. a gerência de Projetos compete:
i – gerenciar os projetos em que a junta comercial se envolver, a título 
exemplificativo:
a) integração com a redesim;
b) cadastro dos atos sujeitos ao registro público de empresas mercantis e 
atividades afins;
c) suporte e treinamento ao usuário externo;
d) comunicação e eventos.
ii – desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
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possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa.
Art. 26. Os gerentes de projetos DAS 4 ficarão subordinados a Presidência 
e serão responsáveis pelo monitoramento, criação e desenvolvimento e os 
gerentes de projetos DAS 3 ficarão subordinados um em cada Diretoria e 
serão responsáveis pelo desenvolvimento e execução.
seção ix
da Núcleo de recursos tecnológicos
art. 27. ao Núcleo de recursos tecnológicos, unidade de assessoramento 
subordinada diretamente à secretaria-geral, compete:
I - definir os padrões de equipamentos, de softwares, acessórios de infor-
mática infraestrutura a serem utilizados pelo órgão;
ii - manter em funcionamento as ferramentas tecnológicas indispensáveis 
às atividades desenvolvidas pelo órgão;
iii - estudar, sugerir e implantar novas tecnologias;
iv - dar suporte em operações críticas no sistema referente ao cadastro 
nacional de empresas;
v - dar suporte técnico em aplicativos e sistemas;
vi - desenvolver e manter sistemas internos;
VII - instalar e configurar novos programas e equipamentos de informática;
viii - viabilizar a interface tecnológica com usuários remotos;
IX - especificar os suprimentos de informática e prestar assessoria aos 
coordenadores, gerentes e à unidade de material e patrimônio sobre o uso 
e consumo destes;
x - executar atividades de análise de sistemas de informação, nos campos 
de desenvolvimento, manutenção de aplicativos, documentação e apoio 
aos usuários de serviços de informática;
xi - fazer cópia de segurança dos dados armazenados nos servidores e 
equipamentos de rede, pela manutenção de processo sistemático de ba-
ckup e recuperação de dados;
xii - prestar treinamento e suporte técnico ao usuário;
xiii - elaborar documentação técnica;
xiv - prestar orientação na utilização de hardware e software, desenvolvi-
mento, implementação e manutenção de programas;
xv - instalar e acompanhar os recursos de informática nos atendimentos a eventos;
xvi - orientar os usuários nos procedimentos de operação de equipamen-
tos e softwares;
xvii - resolver problemas técnicos e operacionais junto aos usuários de 
informática na utilização dos recursos e programas de computador;
xviii - programar equipamentos através de suas linguagens nativas;
xix- desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades do órgão.
seção x
do Núcleo de Monitoramento e controle interno
art. 28. ao Núcleo de Monitoramento e controle interno, unidade de asses-
soramento diretamente subordinada à secretaria geral, compete:
i - implantar, coordenar e acompanhar auditorias internas na sede e uni-
dades desconcentradas;
ii - realizar a capacitação técnica das unidades da corporação no que se 
refere a sua área de atuação;
iii - assistir e assessorar os dirigentes do órgão e Unidades gestoras no 
desempenho das atividades de planejamento, orçamento, pesquisa, acom-
panhamento e avaliação;
iv - supervisionar e orientar, com a coordenação do diretor administrativo 
e financeiro, no âmbito da jUcePa, a elaboração do plano plurianual, da lei 
de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual;
v - preparar, junto com a daf, proposta orçamentária anual e plurianual e 
remetê-lo ao órgão competente para apreciação dos valores quantitativos 
e qualitativos dos programas;
vi - acompanhar, controlar e avaliar, de período a período, a execução dos 
programas de orçamento da instituição, analisar os desvios verificados e 
seus reflexos no alcance das metas finais;
VII - exercer no âmbito da JUCEPA a verificação dos sistemas contábil, 
financeiro, de execução orçamentária, patrimonial, operacional e de pesso-
al, além de dar suporte técnico aos órgãos de execução da jUcePa;
viii - emitir relatórios e pareceres sobre auditorias realizadas;
ix - elaborar e executar roteiros e programas de auditoria;
x - avaliar o controle interno das coordenadorias e gerências da jUcePa;
xi - analisar e emitir relatório de processos/procedimentos encaminhados pela ge-
rencia de finanças e contabilidade da jUcePa, inclusive processos de pagamento;
xii - realizar trabalho de análise na prestação de contas dos convênios e 
suprimento de fundos;
xiii - normatizar o acompanhamento, a sistematização e a padronização 
dos procedimentos de auditoria;
xiv - disciplinar, acompanhar e controlar as contratações de obras e servi-
ços de engenharia, bem como, as compras e outros serviços observadas as 
normas pertinentes às licitações, previstas na legislação específica;
xv - estudar permanentemente o sistema de planejamento e controle do 
órgão, propondo as devidas alterações em função de novas necessidades 
de atualização e aumento da eficiência;
XVI – promover o monitoramento da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial da entidade.
xvii – registrar diariamente as conformidades nos sistemas existentes ou 
outro que venha a ser exigido pela auditoria geral do estado;
xviii – emitir relatório de controle interno, conforme regras dispostas pela 
auditoria geral do estado;
xix – colaborar com a gerência de finanças e contabilidade na organiza-
ção e elaboração da prestação de contas exigidas pelo controle externo;
xvi - desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa

seção xi
das coordenadorias regionais
art. 29. Às coordenadorias regionais, unidade de direção executiva subordinada 
à diretoria de registro Mercantil, com apoio do assessor regional, compete:
i- coordenar as atividades de registro público de empresas mercantis nas 
Unidades desconcentradas, orientando, recebendo, analisando e decidindo 
sobre atos do registro público de empresas mercantis nas Unidades des-
concentradas da jUcePa nos diversos municípios paraense;
ii - coordenar as atividades de registro público de empresas mercantis nas 
Unidades desconcentradas;
iii - orientar o usuário sobre os procedimentos operacionais e técnicos de 
entrada de documentação;
iv- analisar tecnicamente os atos e proferir decisões singulares, quando 
autorizados pela Presidência;
v - autenticar os atos deferidos;
VI - autenticar diário oficial, jornais e instrumentos de escrituração mer-
cantil e atividades afins;
VII - expedir certidões simplificadas e ofícios referentes às atividades do 
registro mercantil;
VIII - expedir carteiras do exercício profissional;
ix - alimentar e manter o sistema com dados dos atos do registro mercan-
til, garantindo a sua integridade;
x - manter a coordenadoria dentro dos padrões e responsabilidades esta-
belecidas pela jUcePa;
xi - atender as necessidades e exigências da drM e/ou asr;
XII - fiscalizar e acompanhar as atividades desenvolvidas por seus colabo-
radores e coordenadorias e interceder naquelas, sempre que necessário;
xiii - desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa.
seção xii
da assessoria de administração de contratos
art. 30. ao assessor de administração de contratos, diretamente subordi-
nado à diretoria administrativa e financeira compete:
i - assegurar e acompanhar o cumprimento dos contratos e convênios 
firmados com a JUCEPA, orientando, fiscalizando e recomendando, quando 
couber, a aplicação das penalidades previstas em lei;
ii - aplicar procedimentos para garantir o pleno acompanhamento dos con-
tratos e convênios;
iii - dar início aos processos de renovação de contratos com a antecedência necessária;
IV - desenvolver a elaboração dos contratos e convênios firmados com a 
jUcePa, bem como a publicação dos mesmos;
v - elaborar controle de acompanhamento para cumprimento dos contratos 
e convênios firmados com a JUCEPA;
VI – elaborar minuta de PORTARIA de nomeação de fiscal de contrato;
VII - orientar e dar suporte aos fiscais de contrato no cumprimento da função;
viii - elaborar e encaminhar ao diretor administrativo e financeiro o rela-
tório mensal das atividades da adc.
seção xiii
da assessoria regional
art.31. a assessoria regional, diretamente vinculados à diretoria de re-
gistro Mercantil compete:
i - assegurar condições às coordenadorias regionais, para a execução dos 
atos de registro mercantil conforme disposição legal;
ii - efetuar estudos de viabilidade técnica e de necessidade de recursos 
para estruturação de coordenadorias regionais;
iii - implantar as coordenadorias regionais;
iv - diagnosticar a necessidade para treinamento e capacitação das coor-
denadorias regionais;
v - intermediar o relacionamento com as parcerias e unidades internas, no 
âmbito técnico e operacional;
vi - padronizar os procedimentos técnicos e operacionais para as coorde-
nadorias regionais;
vii - fazer acompanhamento “in loco” anualmente em cada coordenado-
ria Regional, para melhor coordenar e orientar com eficácia as atividades 
desenvolvidas;
viii - analisar e elaborar relatórios gerenciais referentes às coordenado-
rias regionais;
ix - realizar a capacitação técnica das coordenadorias regionais no que se 
refere a sua área de atuação;
x - elaborar os convênios pertinentes a sua área de atuação;
xi - fazer proposição e a sugestão à instância superior para a instituição, 
normatização e/ou alteração de procedimentos técnicos e administrativos, 
que possam resultar na dinamização, uniformização e melhoria de desem-
penho das atividades regionais;
xii - desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa.
seção xiv
da ouvidoria
art. 32. À ouvidoria, diretamente subordinada à secretaria geral, compete:
i - ouvir o cidadão e canalizar para todas as unidades internas seus regis-
tros, assegurando o devido retorno;
ii - representar o cidadão junto à jUcePa, viabilizando um canal direto de comunicação;
iii - alimentar o sistema da ouvidoria;
iv - prover os setores competentes de informações necessárias para divul-
gação na página oficial da JUCEPA;
v- elaborar relatório quinzenal sobre as atividades da ouvidoria, e encami-
nhá-lo ao superior hierárquico, com cópia para o vice-presidente e plenário;
vi - receber e encaminhar para apuração as manifestações dos cidadãos, 
em especial denúncias de irregularidades, contendo o despacho se houve 
a mesma denuncia no mesmo período, do mesmo denunciante ou denun-
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ciante diferente;
vii - dar conhecimento das manifestações aos respectivos gestores para 
que tomem as providências cabíveis, se necessárias;
viii - apurar a procedência de denúncias e acompanhar o andamento dos 
assuntos em exame;
ix – promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o 
órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes;
x - dar conhecimento da solução/resultado da demanda ao usuário;
xi - manter sigilo e proteção dos envolvidos em denúncias de irregularidades;
xii - propor aos dirigentes a implementação de medidas administrativas, 
quando houver necessidade;
xiii - divulgar estatísticas e informações relativas aos assuntos tratados;
xiv - desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que 
possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme 
as necessidades da área ou da jUcePa.

títuLo v
DA coMPosição E fuNcioNAMENto Dos ÓRGãos 

coLEGiADos
cAPítuLo i

Dos ÓRGãos DELiBERAtivos
art. 33. as turmas e o Plenário são órgãos deliberativos colegiados da 
jUcePa, compostos por vogais.
§ 1º - os vogais e suplentes serão nomeados pelo governador do esta-
do, exceto o vogal e suplente representantes da União, para mandato de 
4 (quatro) anos, permitida uma recondução, independente da entidade 
representada e da condição de titular ou suplente, e escolhidos dentre 
integrantes de lista encaminhada pelo Presidente da jUcePa, atendido o 
disposto nos §§ deste artigo.
§ 2º o período do mandato é único e coincidente para todos os vogais, se 
inicia na data da sessão inaugural do plenário, e finda, automaticamente, 
após o transcurso do prazo de duração indicado no caput.
§ 3º O mandato do vogal nomeado após a sessão inaugural findará simul-
taneamente com os demais.
§ 4º a data da sessão inaugural para o quadriênio 2019/2023 é 16/10/2019, 
que servirá para fins de contagem de prazo.
§ 5º o vogal que foi reconduzido somente poderá ser nomeado, novamen-
te, após o decurso de um quadriênio.
§ 6º - o Presidente e o vice-Presidente serão designados pelo governador 
do estado, dentre os vogais nomeados para o mandato vigente.
§ 7º - os vogais serão substituídos em suas faltas e afastamentos por 
vogal suplente, designado pelo Presidente, dentre aqueles nomeados pelo 
governador do estado.
Art. 34. O número de Vogais e suplentes será fixado no início de cada man-
dato dos vogais, no decreto de sua nomeação, podendo haver a extinção 
ou a instalação de novas turmas pelo Presidente no curso do mandato, 
segundo critérios de conveniência e oportunidade, observado o previsto no 
decreto nº 1.800, de 30 de maio de 1996.
seção i
dos vogais
subseção i
das competências
art. 35. compete ao vogal e ao suplente quando convocado, sem prejuízo 
de outras atribuições e responsabilidades, nos termos deste regulamento:
i - comparecer às sessões ordinárias e extraordinárias de sua turma e do 
Plenário, se dele integrante, participar dos debates e votar;
ii - integrar outra turma, temporariamente, por designação do Presidente;
iii - examinar e relatar os processos que lhe tiverem sido distribuídos;
iv - submeter previamente, se for o caso, à Procuradoria ou diretoria com-
petente os pedidos de arquivamento dos atos sujeitos ao regime de deci-
são colegiada que envolvam fichas cadastrais gravadas com registros de 
bloqueio ou pendência, para a devida instrução necessária à decisão;
v - examinar e despachar, por designação do Presidente, pedidos de arqui-
vamento sob o regime singular de julgamento;
vi - integrar grupos de trabalho ou comissões, por designação do Presidente;
vii - registrar a presença às sessões ordinárias e extraordinárias de sua 
turma e do Plenário, se dele integrante, assinando a folha de presença, 
presencialmente ou digitalmente.
subseção ii
da escolha, Nomeação e Mandato
art. 36. os vogais e suplentes de livre escolha do governador serão ex-
traídos de lista, a partir da lista encaminhada por seus respectivos órgãos 
e entidades de representação à jUcePa, que organizará o expediente e o 
submeterá, instruído, ao governador do estado.
§1º as listas referidas neste artigo, contendo, cada uma, proposta de três 
nomes para vogal e de três para suplente, deverão ser remetidas até ses-
senta dias antes do término do mandato, sendo considerada, com relação 
a cada entidade omissa, a última lista enviada.
§2º entre os integrantes de cada lista tríplice, um será nomeado vogal e outro suplente.
§3º a jUcePa, através da secretaria geral, com até noventa dias antes do 
término do mandato, deve notificar as entidades para que enviem suas 
listas tríplices, dentro do prazo previsto no §1º.
art. 37. os vogais e suplentes serão nomeados dentre brasileiros que sa-
tisfaçam as seguintes condições:
i - estejam em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
ii - não estejam condenados por crime cuja pena vede o acesso a cargo, 
emprego e funções públicas, ou por crime de prevaricação, falência frau-
dulenta, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a propriedade, a fé 
pública e a economia popular;
iii - sejam, ou tenham sido, por mais de cinco anos, inscritos no registro 
Público de empresas Mercantis como empresário, titular de empresa indi-
vidual, sócio ou administrador de sociedade empresária ou de cooperativa, 
valendo como prova, para esse fim, certidão expedida pela JUCEPA, dis-

pensados dessa condição os representantes da União e os das classes de 
advogados, economistas, administradores e contadores;
IV - tenham mais de cinco anos de efetivo exercício da profissão, quando 
se tratar de representantes das classes dos advogados, economistas, ad-
ministradores e contadores;
v - estejam quites com o serviço militar e o serviço eleitoral.
§1º são incompatíveis para a nomeação os parentes consangüíneos ou 
afins, na linha ascendente ou descendente, e na colateral, até o segundo 
grau, bem como os sócios da mesma sociedade empresária.
§2º em caso de incompatibilidade, serão seguidos, para a escolha dos 
membros, sucessivamente, os critérios da precedência na nomeação, da 
precedência na posse, ou de maior idade.
art.38. qualquer pessoa poderá representar, fundamentadamente, à autoridade 
competente, contra a nomeação de vogal ou de suplente contrária aos preceitos 
deste regulamento, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da posse.
§1º a representação será dirigida ao governador do estado ou ao Ministro 
de economia, no caso de vogal ou suplente representante da União, e pro-
tocolada na secretaria geral da jUcePa.
§2º incumbe ao Presidente submeter ao governador do estado, por inter-
médio do secretário de estado da secretaria estadual de desenvolvimento 
econômico, Mineração e energia – sedeMe, parecer conclusivo sobre a re-
presentação, exceto no caso de impugnação do próprio vogal-Presidente, 
cujo parecer conclusivo caberá à sedeMe.
§3º julgada procedente a representação fundamentada em ato contrário à 
forma de escolha da representatividade, será efetuada nova nomeação de 
vogal ou suplente, observadas as disposições deste regulamento.
§4º o governador do estado tornará sem efeito a nomeação do vogal ou 
suplente, na hipótese de ser julgada procedente a representação que a 
tiver impugnado, após a posse.
art. 39. o vogal ou suplente quando convocado perderá o mandato, na 
forma deste regulamento, nos seguintes casos:
i - mais de três faltas consecutivas às sessões do Plenário ou de turma, ou 
doze alternadas no mesmo ano, sem justo motivo;
ii - por conduta incompatível com a dignidade do cargo, a exemplo de:
a) usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar o exame e 
julgamento de processos, ou que, no exercício do mandato, proceder com 
dolo ou fraude, ou praticar qualquer ato de favorecimento;
b) retiver processos em seu poder além dos prazos estabelecidos para 
relatar, proferir voto ou para vista, sem motivo justificável;
c) recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, o recebimento de proces-
sos para relatoria;
d) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de terceiro; e
e) receber vantagens de qualquer espécie, não prevista neste regimento, 
em razão de suas atribuições.
§1º A justificativa de falta deverá ser entregue à JUCEPA até a primeira 
sessão plenária seguinte à sua ocorrência.
§2º Na hipótese do inciso i, à vista de representação fundamentada, ou 
de ofício pelo Presidente, o Plenário, por decisão tomada pelo primeiro 
número inteiro superior à metade dos membros presentes, se julgar in-
satisfatórias as justificativas, ou, se estas não tiverem sido apresentadas, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, comunicará às autoridades 
ou entidades competentes a perda do mandato.
§3º Na hipótese do inciso ii, à vista de representação fundamentada, ou 
de ofício pelo Presidente, o Plenário, por decisão tomada pelo primeiro 
número inteiro superior à metade dos membros do colégio de vogais, se 
julgá-la procedente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, co-
municará às autoridades ou entidades competentes a perda do mandato.
§4º fora das hipóteses previstas no caput, o vogal não poderá ser substituído 
no curso do mandato, ainda que seja essa vontade da entidade que representa.
subseção iii
da Posse
art. 40. salvo motivo de força maior ou enfermidade, devidamente com-
provados, a posse do vogal e do suplente ocorrerá dentro de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação do ato de nomeação.
Parágrafo único. será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse 
não ocorrer nos prazos previstos no caput deste artigo.
art. 41. a posse dos vogais e suplentes será dada pelo Presidente da jU-
cePa, ou, no seu impedimento, pelo vice-Presidente.
§1º a posse consiste na assinatura de termo rubricado pelo Presidente da jUcePa.
§2º No termo de posse, os vogais e suplentes assumirão o compromisso de 
bem servir à jUcePa, segundo a lei e a este regulamento.
subseção iv
da vacância e da substituição
art. 42. a vacância, relativamente ao vogal e suplente, decorre de:
i - extinção ou término do mandato;
ii – renúncia a pedido do titular;
iii - perda de mandato, nos termos deste regulamento, e
iv - falecimento.
Paragrafo único. É vedado a substituição do vogal no decorrer do seu mandado, 
exceto nos casos de infração disciplinar observado o devido processo legal.
Art. 43. Perdendo a eficácia a nomeação do Vogal, por não se ter dado a 
posse do nomeado, ou no caso de vacância, no curso do mandato, torna-se 
titular o suplente designado pelo Presidente, que poderá fixar a ordem de 
suplência em lista.
Parágrafo único. a convocação do suplente pelo Presidente, para a posse 
como Vogal, não atendida no prazo de 15 (quinze) dias, perde eficácia.
art. 44. ocorrendo a vaga de suplente:
i – incumbe a autoridade federal competente, a nomeação do suplente do 
representante da União;
ii - competirá aos órgãos corporativos, fazer a indicação do novo suplente, 
para nomeação pelo governador do estado;
iii - nos casos da representação das confederações e federações sindicais 
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patronais, das associações comerciais e daqueles de livre escolha do go-
vernador, a nomeação do suplente recairá em qualquer dos nomes rema-
nescentes das listas encaminhadas.
art. 45. a ordem de substituição dos vogais suplentes poderá ser estabe-
lecida pelo Presidente em lista.
art. 46. a deliberação pela perda do mandato afasta imediatamente o vo-
gal ou o suplente do exercício de suas funções, com perda da remuneração 
correspondente, e a perda do mandato será definitiva após a publicação da 
declaração de vacância no Diário Oficial da União, do Estado ou do Distrito 
federal, conforme o caso.
subseção v
do exercício
art. 47. a convocação para o exercício, após a nomeação e posse dos vo-
gais, se fará por ato do Presidente que fixará o número de Turmas e a sua 
composição, assim como do Plenário.
Parágrafo único. Poderá ser instituído curso de formação cujo aproveitamento 
determinará a ordem de convocação para o exercício dos vogais nomeados.
Art. 48. O vogal fica obrigado a registrar a sua presença, em cada sessão a 
que comparecer, em folha ou livro próprio, presencialmente ou digitalmente.
art. 49. a secretaria geral manterá atualizados os registros relativos aos 
vogais e suplentes, em especial os atinentes ao exercício e à presença de 
que se trata o artigo 46 deste regulamento.
subseção vi
do regime disciplinar
art. 50. sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, o 
vogal responde, administrativamente, pelos atos praticados, comissivos ou 
omissivos, no desempenho de sua função, com inobservância de obrigação 
prescrita neste regulamento.
art. 51. o vogal se obriga a:
i - desempenhar as atribuições de sua função com exatidão, assiduidade, 
pontualidade e discrição;
ii - cumprir e fazer que se cumpram, no exercício de suas atribuições, a legis-
lação relativa ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
iii - participar dos debates com moderação, respeito e urbanidade;
iv - levar ao conhecimento do Presidente da jUcePa irregularidade de que 
tiver conhecimento;
v - dar ao Presidente conhecimento prévio das ausências previstas às ses-
sões de sua turma ou do Plenário, se dele integrante;
vi - manter, nas suas relações de trabalho, na jUcePa, comportamento 
condizente com as responsabilidades de sua função;
vii - cumprir, observada sua competência, as deliberações do Plenário, e
viii - guardar reserva sobre as informações de caráter sigiloso de que te-
nha conhecimento, relacionadas com os serviços da jUcePa.
art. 52. ao vogal é vedado:
i - valer-se da função para lograr qualquer proveito pessoal ou de terceiro;
ii - proceder, por qualquer forma, contra os interesses da jUcePa;
iii - receber vantagem de qualquer espécie, não prevista neste regula-
mento, em razão de suas atribuições;
iv - ausentar-se das sessões de sua turma ou do Plenário, se dele inte-
grante, sem motivo justificado ou permissão;
v - emitir juízo ou fazer pronunciamento em nome da jUcePa, não estando credenciado;
VI - deixar, sem motivo justificado ou permissão, de comparecer às ses-
sões de sua turma ou do Plenário, se dele integrante, ou deixar de atender 
às convocações regulares do Presidente;
vii - interferir, por qualquer forma, na tramitação de processo;
viii - patrocinar interesses de terceiros perante a jUcePa.
Parágrafo único. as infrações constantes do caput aplicam-se ao vogal ain-
da que licenciado.
artigo 53. sujeita-se o vogal às seguintes sanções disciplinares, pelas in-
frações em que incidir, segundo o disposto neste regulamento:
i – advertência, e
ii – perda de mandato;
Parágrafo único. a aplicação de qualquer das sanções há de ser precedida 
de processo administrativo disciplinar, assegurada ao indiciado ampla defesa.
art.54. Na aplicação de penalidade, que não se sujeita à gradação indicada 
no artigo anterior, tem-se em conta os antecedentes do indiciado, a natu-
reza e a gravidade da infração, os fatores que a tenham determinado e os 
danos que dela tenham decorrido para o serviço ou à jUcePa.
art. 55. compete ao vice-Presidente encaminhar à Presidência proposta 
de abertura de sindicância ou processo administrativo para a apuração de 
responsabilidade de vogal.
§1º a apuração de responsabilidade compete a uma comissão especial 
designada pelo Presidente.
§2º competirá à comissão especial conduzir a sindicância ou processo 
administrativo e, em relatório, recomendar, no prazo de 30 (trinta) dias, 
se sindicância e no prazo de 60 (sessenta) dias se processo administrativo 
disciplinar, prorrogável uma única vez por igual período respectivamente, o 
seu arquivamento ou a aplicação de sanção disciplinar.
§3º a comissão especial será constituída pelo vice-Presidente da jUcePa, 
que a presidirá, e por 02 (dois) vogais.
art. 56. a sindicância ou o processo administrativo, quando for o caso, 
abre-se com termo indicativo dos atos ou fatos irregulares a serem apura-
dos e do responsável por sua autoria.
art. 57. No caso de abandono da função, o Presidente determinará a aber-
tura do processo administrativo.
art. 58. a título de ato preparatório do termo inicial do processo adminis-
trativo, pode a comissão especial, realizar investigação sumária, respeita-
do o sigilo, sempre que necessário.
art. 59. Ultimada a instrução, citar-se-á o indiciado para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, apresentar defesa, sendo-lhe facultada vista do pro-
cesso, na secretaria geral da jUcePa.
§1º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum.

§2º achando-se o indiciado em lugar incerto, será citado por edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias.
art. 60. o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligên-
cias reputadas imprescindíveis, desde que requerido pela parte indiciada 
tempestivamente e de forma motivada.
art. 61. apresentada a defesa, ou decorrido o prazo, a comissão especial 
submeterá o processo ao Presidente da jUcePa, acompanhado de rela-
tório, no qual concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado, 
indicando, se for o caso.
art. 62. recebida a sindicância ou o processo administrativo, o Presidente 
da jUcePa o submeterá ao Plenário para deliberação, comunicando o in-
diciado para ciência, com a devida publicação no diário oficial do Estado.
art. 63. estando a infração capitulada na lei penal, será remetido o proces-
so à autoridade competente, ficando traslado na JUCEPA.
art. 64. em qualquer fase do processo será permitida a intervenção de 
advogado constituído pelo indiciado.
art. 65. a sanção disciplinar de demissão/exoneração será aplicada pela autori-
dade que procedeu à nomeação e a de advertência, pelo Presidente da jUcePa.
seção ii
das sessões
art. 66. o Plenário delibera em sessões ordinárias, uma vez por semana, e 
extraordinárias, por convocação do Presidente da junta.
§1º as sessões e votações são públicas, ressalvadas as tendentes a apre-
ciar matéria de natureza disciplinar.
§2º as sessões poderão ser realizadas de forma presencial, semi-presen-
cial ou virtualmente, conforme deliberação do plenário.
§3º as sessões serão registradas, preferencialmente em áudio ou meio di-
gital, em atas que, submetidas à aprovação, serão arquivadas no gabinete 
para consulta ou fotocópias, sendo que as ressalvas ou correções serão 
feitas no final da ata, que conterá obrigatoriamente a relação nominal dos 
vogais e demais presentes, as justificativas apresentadas pelas faltas e 
todos os assuntos tratados.
§4º a pauta das reuniões plenárias será enviada com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas aos vogais, com os documentos necessários a deliberação.
art. 67. o Plenário deliberativo funcionará com a presença mínima de me-
tade de seus membros, e suas deliberações serão tomadas por maioria 
simples de votos, cabendo um voto a cada vogal e cabendo ao Presidente 
o voto de qualidade, em caso de empate na votação.
Parágrafo único - a presidência da sessão plenária, se ausentes o Presi-
dente e o vice-Presidente, será exercida pelo vogal maior idade. a sessão 
plenária será secretariada pela secretaria geral.
art. 68. o Presidente disponibilizará no site da jUcePa, na última semana de 
cada mês, calendário das sessões do Plenário, a ser cumprido no mês seguinte.
§1º Não se realizando sessão ordinária, qualquer que seja o impedimento, 
será prevista ou convocada para outro dia da mesma semana, ou de outra, 
caso a convocação se faça necessária para assegurar o atendimento dos 
julgamentos pendentes.
§ 2º o secretário-geral cuidará para que o calendário das sessões do Ple-
nário tenha adequada publicidade, visando a estimular a presença, nos 
julgamentos, das partes e outros interessados.
art. 69. o prazo de tolerância para o início da sessão do Plenário é de 15 
(quinze) minutos, findo o qual, não havendo número regimental, o Presidente 
da jUcePa, conforme o caso, não abrirá a sessão, lavrando-se termo de que 
conste o ocorrido com os nomes dos vogais que tenham comparecido.
art. 70. as sessões ordinárias realizam-se independentemente de convo-
cação e destinam-se prioritariamente ao exame e julgamento de matéria 
relativa ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.
art. 71. extraordinárias são as sessões convocadas em decorrência de:
i - acúmulo de processos nas sessões ordinárias;
ii - urgência ou importância de matéria sobre a qual se tiver de deliberar;
iii - não se ter cumprido o número mínimo previsto de sessões ordinárias 
mensais, qualquer que tenha sido o impedimento.
§ 1º as sessões extraordinárias realizam-se em dia e hora designados na 
respectiva convocação, encerrando-se quando cumprido o fim a que se 
tenham destinado, observada a necessária publicidade.
§ 2º as sessões extraordinárias são convocadas pelo Presidente da jUcePa, 
de ofício, ou por requerimento fundamentado de, no mínimo, 2/3 dos vogais.
art. 72. as turmas, cada uma composta de três vogais, funcionarão de 
forma digital de deliberarão por maioria simples.
§1º a composição da turma se dará de forma aleatória, mediante distribui-
ção automática do sistema, formando-se por aqueles vogais que primeiro 
deliberarem sobre os processos distribuídos na fila única.
§2º cada vogal deverá acessar o sistema pelo menos duas vezes na se-
mana, conforme deliberado previamente o dia da semana de cada um em 
sessão plenária, sob pena de ser lançado falta.
§3º a decisão da turma é pública e será disponibilizada no site da jUcePa 
em forma de relatório, e disponibilizado os autos na secretaria geral para 
consulta de interessados mediante requerimento.
§4º quando não houver processo pautado para deliberação em turmas, a 
presença do vogal poderá ser substituída pela realização de decisão singu-
lar em processo de natureza jurídica empresário individual.
seção iii
do Plenário
art. 73. o Plenário será composto por 11 (onze) vogais designados pelo 
Presidente dentre os integrantes das turmas, entre eles incluídos o Presi-
dente e o vice-Presidente.
Parágrafo único - a secretaria geral e a Procuradoria terão assento no 
Plenário, com direito a voz, mas sem voto.
subseção i
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das sessões do Plenário
art. 74. Para deliberar, reúne-se o Plenário, ordinariamente, conforme o calen-
dário das sessões fixado pelo Presidente da JUCEPA, observando a divulgação 
dos processos em pauta com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
§1º iniciada a votação, nenhum vogal pode retirar-se do recinto sem a permissão 
do Presidente, sob pena de responder pelo cometimento de infração disciplinar.
§2º o advogado com mandato para intervir no processo poderá ocupar a 
tribuna para requerer, produzir sustentação oral ou prestar as informações 
que lhe tenham sido solicitadas pelos vogais, por 15 (quinze) minutos.
§3º o público ocupará, na sala do Plenário, os lugares que lhe tiverem sido destinados.
subseção ii
da Mesa diretora e dos vogais
Art. 75. À hora fixada, o Presidente, assumindo lugar à Mesa Diretora, 
declarará aberta a sessão, desde que registrada a presença da maioria 
dos vogais, no mínimo, computada a do Presidente e a do vice-Presidente.
art. 76. quando não se tratar de exame e deliberação de matérias de sua 
competência, outras pessoas poderão participar da Mesa diretora, a crité-
rio e por convite do Presidente.
art. 77. Na ausência concomitante do Presidente e do vice-Presidente a 
presidência da sessão plenária será exercida pelo vogal de maior idade.
subseção iii
da ordem dos trabalhos
art. 78. Nas sessões observar-se-á a seguinte ordem:
I - verificação do número de Vogais presentes;
ii - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
iii - leitura do expediente;
iv - relatório, discussão e julgamento dos processos;
v - exame, discussão e aprovação de indicações e propostas.
art. 79. os julgamentos observarão a ordem de antigüidade dos processos, 
apurada pelo respectivo registro do protocolo.
art. 80. dá-se preferência, no julgamento, ao processo:
i - considerado urgente;
ii - cujo julgamento tenha sido suspenso em sessão anterior e já esteja em 
condições de ser votado;
iii - para cuja sustentação oral haja orador inscrito.
art. 81. cada assunto será objeto de deliberação ou decisão a partir do 
relatório do vogal a que tiver sido distribuído.
Parágrafo único - Processos que versarem sobre questão de mesma natu-
reza, embora com aspectos peculiares, podem ser objeto de um só julga-
mento. Nesta hipótese, os relatórios podem reportar-se ao anterior, indi-
cando as peculiaridades do caso.
art. 82. concluído o relatório, o Presidente dará palavra aos advogados das par-
tes, recorrente e recorrida, nessa ordem, credenciados por mandato nos autos e 
caso tenham solicitado inscrição, para sustentação oral de suas razões, por uma 
única vez e pelo prazo máximo de 15 (quinze) minutos para cada uma delas.
Parágrafo único. a seu exclusivo critério, o Procurador da jUcePa poderá, 
em seguida à fala dos advogados, solicitar a palavra para prestar esclareci-
mentos sobre o assunto submetido a exame do Plenário ou para sustentar 
parecer de sua autoria, pelo prazo máximo de 15 (quinze) minutos.
art. 83. em seguida, o Presidente dará lugar ao debate oral pelos vogais, 
se assim o quiserem, do assunto submetido a exame e deliberação.
§1º cada vogal poderá falar 2 (duas) vezes sobre o assunto em discussão 
e mais 1 (uma) vez, se for o caso, para explicar a modificação do voto.
§2º Nenhum vogal falará sem que o Presidente lhe conceda a palavra, nem 
interromperá, sem assentimento daquele que a estiver usando.
art. 84. questão preliminar será julgada antes do mérito, deste não se co-
nhecendo se incompatível com a decisão daquela, sua apreciação se iniciará 
com a manifestação do relator, seguindo-se a votação na ordem regimental.
Parágrafo único. sempre que, antes ou no curso do relatório, ou mesmo 
durante os debates, algum dos vogais suscitar preliminar, será esta, antes 
da decisão quanto ao mérito, discutida e votada.
art. 85. o julgamento pode ser convertido em diligência por deliberação do 
Plenário, para que se cumpra requisito legal ou regulamentar, observado o 
disposto neste regulamento.
Parágrafo único. cumprida a diligência, retornará o processo ao relator a 
que tiver sido originariamente distribuído.
Art. 86. Se algum dos Vogais pedir vista ao processo, ficará obrigado a 
devolvê-lo, no máximo, na segunda sessão ordinária subsequente, para 
prosseguimento da votação.
§ 1º ao reencetar-se o julgamento, serão computados os votos já proferi-
dos pelos vogais, ainda que por qualquer motivo ausentes.
§ 2º Não participarão do julgamento os vogais que não tiverem assistido 
ao relatório ou aos debates.
art. 87. concluído o debate oral, o Presidente concederá a palavra ao re-
lator, que proferirá o voto.
art. 88. Para efeito de votação, o Presidente concederá a palavra ao vi-
ce-Presidente e, em seguida, a cada um dos demais vogais, conforme a 
ordem de solicitação.
Parágrafo único. durante a votação não será permitida qualquer interfe-
rência, salvo, a critério do Presidente, para encaminhamento de votação.
art. 89. a deliberação é tomada pelo voto da maioria dos vogais presentes, 
observados os quoruns qualificados previstos neste Regulamento.
§ 1º cada vogal tem direito a um voto na deliberação.
§ 2º ao Presidente é vedado votar, salvo em matéria administrativa e, nos 
demais casos, exclusivamente quando ocorrer empate.
art. 90. o vogal somente pode abster-se de votar em processos nos casos 
de impedimento e/ou suspeição.
art. 91. concluído o julgamento o Presidente proclamará a decisão.
§ 1º a decisão terá a data da sessão em que se concluir o julgamento e 

será, em qualquer hipótese, autenticada com a assinatura do Presidente da 
sessão e do secretário-geral.
§ 2º o julgamento, uma vez iniciado, deve ultimar-se na mesma sessão, 
salvo a hipótese de pedido de vista e conversão do processo em diligência, 
observado o prazo regulamentar para julgamento.
Art. 92. O Presidente adotará as providências que se fizerem necessárias à 
manutenção da ordem na sessão, cassando a palavra daquele que, segundo 
seu critério, não se esteja conduzindo com moderação ou o decoro reque-
ridos, podendo, diante das circunstâncias, compeli-lo à retirada do recinto.
§1º O Presidente pode suspender os trabalhos da sessão temporária ou defini-
tivamente, se tal providência se fizer necessária ao restabelecimento da ordem.
§2º Nesta hipótese, os assuntos não examinados serão incluídos na pauta 
da sessão seguinte.
art. 93. É facultada a terceiro, diretamente relacionado com o assunto sub-
metido à jUcePa, requerer vista do respectivo processo durante o horário 
de expediente de atendimento ao público, na presença de integrante do 
quadro de Pessoal da jUcePa.
Parágrafo único. o Presidente baixará ato que complementa o disposto neste artigo.
subseção iv
dos impedimentos e da suspeição
art. 94. fica o vogal impedido de votar em processo:
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito ou 
prestou depoimento como testemunha;
ii - quando nele estiver postulando, como defensor público ou advogado 
seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, 
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
iii - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companhei-
ro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, inclusive;
iv - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa 
jurídica parte no processo;
v - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
VI - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha 
relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
VII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu 
cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 
advogado de outro escritório;
viii - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
art. 95. reputa-se fundada a suspeição de vogal, quando:
i - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
ii - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes 
ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do 
objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
iii - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 
companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
iv - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
Parágrafo único. Pode ainda o vogal declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo.
art. 96. a argüição de impedimento ou de suspeição dar-se-á em petição 
fundamentada e instruída, a qual será anexada ao processo, ou oralmente 
em Plenário, com apresentação de prova documental, se o caso.
art. 97. argüida a suspeição ou suscitado o impedimento de vogal, a ques-
tão será submetida à deliberação do Plenário, salvo diante do reconheci-
mento expresso do impedido ou suspeito.
subseção v
das atas
art. 98. as atas das sessões plenárias lavradas, sob a orientação do secre-
tário-geral e redigidas com precisão e concisão, devem incluir:
i - o número, dia, mês, ano e hora da abertura da sessão;
ii - os nomes dos integrantes da Mesa diretora;
iii - os nomes dos vogais presentes e dos que tiverem dado ciência prévia da ausência;
IV - indicação resumida dos trabalhos realizados, especificados os proces-
sos, recursos ou requerimentos apresentados, julgados na sessão ou por 
qualquer motivo sobrestados, e o resultado das votações, declinando os 
nomes dos vogais vencidos;
v - outros assuntos tratados.
Parágrafo único. lida, no começo de cada sessão, pelo secretário-geral, 
a ata relativa à sessão anterior será posta em discussão e votação, para 
aprovação, com ou sem emenda/retificação, e, em seguida, assinada pelo 
Presidente e secretário-geral.
art. 99. o Presidente, o vice-Presidente, o Procurador e o vogal poderão 
requerer a retificação da ata.
Parágrafo único. A Secretaria Geral procederá à retificação pertinente.
art. 100. das sessões serão feitos os registros essenciais, a cargo da se-
cretaria geral para efeito de publicidade.
seção iv
das turmas
art. 102. cada turma, será composta por 3 (três) vogais, formada me-
diante distribuição automática do processo digital, conforme estabelecida 
a entrada do vogal no sistema.
art. 102. os casos em que, obedecida a ordem de ingresso do vogal no 
sistema, houver dois votos iguais, o processo tramitará sem que haja ne-
cessariamente o voto do último vogal daquela turma respectiva, a fim de 
prover a celeridade do processo.
art. 103. compete aos membros da turma:
i - zelar para que a distribuição dos processos à turma se faça segundo os 
critérios estabelecidos;
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ii - votar nas deliberações;
iii- adotar providências que assegurem, por via dos relatórios e do debate 
oral, o exame acurado dos processos e a observância dos prazos processuais;
iv - denunciar ao Presidente da jUcePa, para o efeito de apuração de res-
ponsabilidade, a ocorrência ou a suspeita de ocorrência de adulteração ou 
desvio de expediente ou documento distribuído à turma;
v - cumprir e fazer que se cumpram as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
art. 104. das sessões das turmas serão feitos os registros essenciais, a 
cargo da secretaria geral, para efeito de publicidade.

títuLo vi
DAs uNiDADEs DEscoNcENtRADAs

art. 105. a jUcePa poderá desconcentrar, exclusivamente, através de unidades 
próprias ou mediante convênio com órgãos da administração direta, autarquias e 
fundações públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos, os seguintes serviços:
i - receber, protocolar e devolver documentos;
ii - proferir decisões singulares, desde que após prévia designação pelo Presidente;
iii - autenticar instrumentos de escrituração do empresário individual, da 
empresa individual de responsabilidade limitada (eireli), da sociedade 
empresária, da cooperativa e dos agentes auxiliares do comércio, confor-
me instrução normativa própria;
iv - expedir certidões dos documentos arquivados e informar sobre a exis-
tência de nomes empresariais idênticos ou semelhantes; e
V - expedir Carteira de Exercício Profissional.
§ 2º os procedimentos relativos aos serviços prestados pelas unidades 
próprias ou conveniadas deverão observar os mesmos requisitos pratica-
dos pela sede da junta comercial.
§ 3º as decisões singulares nas unidades próprias poderão ser proferidas 
por vogal ou servidor e, nas conveniadas, apenas por servidor, designados, 
em qualquer caso, pelo Presidente da junta comercial.
§ 4º o vogal ou servidor deverá possuir comprovados conhecimentos em 
direito empresarial e/ou em registro Público de empresas.
§ 5º a autenticação dos instrumentos de escrituração do empresário indi-
vidual, da eireli, da sociedade empresária, da cooperativa e dos agentes 
auxiliares do comércio somente poderá ser desconcentrada, por delegação 
da junta comercial, às unidades próprias ou autoridade pública conveniada.
§ 6º as certidões expedidas, nas unidades desconcentradas, poderão ser 
assinadas por servidor, mediante delegação do secretário-geral.
§ 7º A expedição de Carteira de Exercício Profissional, nas unidades pró-
prias ou conveniadas, será efetuada por servidor, mediante delegação do 
Presidente da junta comercial.
§ 8º as unidades desconcentradas deverão remeter, no prazo máximo de 
vinte e quatro horas, a documentação relativa aos serviços que devam ser 
prestados por outra unidade ou pela sede da junta comercial.
§ 9º os prazos para a prestação dos serviços solicitados às unidades des-
concentradas, em que não haja vogal ou servidor habilitado com poder 
decisório, contar-se-ão a partir da data do recebimento da documentação 
na unidade que o tenha.
§ 10. os atos deferidos nas unidades próprias ou conveniadas serão man-
tidos, exclusivamente, no arquivo da sede da junta comercial.

títuLo vii
Do PAtRiMôNio

art. 106. o patrimônio da jUcePa é constituído por bens móveis e imóveis 
pertencentes ao estado do Pará que estejam sob sua utilização, bem como 
de outros bens que lhe forem destinados e dos que venha a adquirir, como:
i – bens móveis, imóveis, títulos e direitos que forem adquiridos, doados ou legados;
II – fundos especiais e saldos dos exercícios financeiros que forem transfe-
ridos para a conta patrimonial;
iii – bens e direitos, inclusive sobre seu nome e logomarcas, presentes ou 
os quais adquirir com seus recursos;
iv – auxílios, doações, legados e quaisquer contribuições oriundas de pes-
soas jurídicas, físicas, públicas ou privadas.
§ 1º em caso de extinção da jUcePa, os bens e direitos serão incorporados 
ao patrimônio do estado do Pará.
§ 2º a jUcePa poderá fazer investimentos visando à valorização patrimo-
nial e à obtenção de rendas aplicáveis à realização de suas finalidades.

títuLo viii
DA REcEitA

art. 107. constituem receitas da junta:
i – as dotações consignadas no orçamento geral do estado, da União e dos Municípios;
ii – a remuneração dos serviços de registro público de empresas mercantis 
e atividades afins, inclusive dos agentes auxiliares do comércio, bem como 
as respectivas multas, observadas as normas legais pertinentes;
iii – as receitas resultantes da prestação de serviços e outras receitas operacionais;
IV – o resultado de aplicações financeiras, juros e atualizações monetárias;
v – rendas e recursos provenientes de seu patrimônio;
vi – as receitas oriundas das alienações de materiais permanentes e de 
consumo inservíveis;
vii – os auxílios, subvenções, empréstimos, contribuições privadas, bem 
como oriundas de convênios, convenções e/ou acordos celebrados;
viii – as doações, legados e rendimentos de outras fontes;
IX – saldos de exercícios financeiros encerrados; e
x – outras receitas eventuais e extraordinárias.

títuLo ix
DAs DisPosiçÕEs fiNAis E tRANsitÓRiAs

art. 108. os casos omissos no presente regimento interno serão resolvi-
dos pelo Plenário.
Art. 109. Este regimento entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial.
art. 110. revogam-se os arts. 1º a 16; 21 a 73 da resolução Plenária nº 
05, de 15 de junho de 2009 e as disposições em contrário.
Plenário da junta comercial do estado do Pará, 15 de junho de 2021.

Protocolo: 694143

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA nº 063/2021 –18  de Agosto de 2021.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de Microcrédito credcidadÃo, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da lei 7.774, de 23/12/2013.
resolve:
i - coNceder diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho belém/Palestina/belém, com o objetivo de realizar en-
tregas de cartas de créditos, a futuros microempreendedores no município 
acima mencionado, através do NgPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de 
diárias

tercio jUNior soUsa NogUeira 57199036 diretor geral 19 a 21/08/2021 2 1/2
orlaNdo azevedo reis Neto 57191916 secretário de gabiNete 19 a 21/08/2021 2 1/2

faUsto botelHo de carvalHo 837.863.092-
72 colaborador eveNtUal 19 a 21/08/2021 2 1/2

Marcio tavares braga jUNior
857.345.512-

87 colaborador eveNtUal 19 a 21/08/2021 2 1/2

fagNor aUgUsto Maia loPes 5953836 coordeNador de t.i 19 a 21/08/2021 2 1/2

silbeNe cristiNa lisboa da coNceiÇÃo 5952039-1 gereNte regioNal 19 a 21/08/2021 2 1/2
vaNilsa da silva borges 591773-3 gereNte regioNal 19 a 21/08/2021 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
tercio junior sousa Nogueira
diretor geral
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 694228
PoRtARiA nº 064/2021 – 18 DE AGosto DE 2021.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de Microcrédito 
credcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
resolve:
i - coNceder diárias a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho castanhal/belém/Palestina/belém/castanhal, com o objetivo de 
realizar entrega de cartas de crédito aos microempreendedores do municí-
pio acima mencionado, no programa NgPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
reNata KellY de gois barreiros 59466293/1 gerente regional 18 a 21/08/2021   3 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
tercio junior sousa Nogueira
diretor geral em exercício
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 694236
PoRtARiA Nº 62/2021 - DE 17 DE AGosto DE 2021.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de Microcrédito 
credcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
resolve:
i - coNceder diárias aos servidores abaixo de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho belém/capanema/bragança/salinópolis/belém com o 
objetivo de representar o NgPM – credcidadao no seMiNário jUcePa 
itiNeraNte Por todo o Pará na região rio caeté.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº  de diárias

denis leão de souza 57193521
 diretor de Planejamento 18 à 21/08/2021 3 ½

Paulo Moisés da silva 
barros 59106532 gerente administrativo 18 à 21/08/2021 3 ½

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
tercio junior sousa Nogueira
diretor geral
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 693738
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..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto uRBANo
E oBRAs PúBLicAs

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto Nº 58/2021 – coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 08/2021

Partes:

secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 

03.137.985/0001-90

traNsterra logistica e eMPreeNdiMeNtos ltda - cNPj - 

19.254.583/0001-05

objeto: reforMa, aMPliaÇÃo e adeqUaÇÃo do PrÉdio da sePlad, 

No MUNicÍPio de belÉM, Neste estado.

vigêNcia: 19/08/2021 a 19/06/2023

valor: r$ 12.267.661,81

Nota de eMPeNHo: Nº 2021Ne01465

dotaÇÃo orÇaMeNtária:

07101 15.451.1508.7556 449051 0101/0301

07101 15.451.1508.7552 449051 0101/0301/0130/0330

foro: belém

data da assiNatUra: 18/08/2021

ordeNador resPoNsável:

benedito ruy santos cabral

secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

eNdereÇo da coNtratada:

avenida cônego batista campos, s/n, térreo, vila dos cabanos, ceP 

68.447-000, barcarena/Pa.
telefone: (91) 3222-1035

Protocolo: 694237
.

coNvêNio
.

ExtRAto Do coNvêNio Nº 12/2021
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de bragança – cNPj 04.873.592/0001-07
objeto: Urbanização da orla da Praia de ajuruteua – etapa i, no Município 
de bragança/Pa, neste estado.
vigência: 19/08/2021 a 19/11/2022
valor global: r$ 12.486.853,02
dotação orçamentária:
sedoP: 07101 15.695.1498.7658 444042 0101/0301
PrefeitUra de bragaNÇa: 0311-15.122.0005.2.062 449051 1001
foro: belém
data da assinatura: 18/08/2021
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
raiMUNdo NoNato de oliveira
ordenador responsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 694187
.

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

1° tERMo ADitivo Ao coNvêNio 16/2020
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: obras de serviços de drenagem de águas pluviais e pavi-
mentação asfáltica na passagem são Miguel, rua sétima e rua Nossa senhora de 
Fátima, drenagem Superficial e Profunda e terraplenagem na rua Sexta, drena-
gem superficial na Passagem das Flores e drenagem profunda na rua G – Con-
junto jardelândia – bairro do atalaia, no município de ananindeua, neste estado.
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: 694072

4° tERMo ADitivo Ao coNvêNio 35/2018
Partes:
- secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPj 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de breves – cNPj 04.876.389/0001-94
objeto do convênio: execução e Pavimentação da avenida anajás, em 
blokret, no perímetro compreendido entre a passagem trinta de novembro 
e sebastião amando, no município de breves.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
vigência: 16/08/2021 a 16/08/2022
data da assinatura: 16/08/2021
ordenador responsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 693840
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 612/2021, DE 18 DE AGosto DE 2021.
o secretário adjUNto de gestÃo de obras PÚblicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, publicado no doe nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/909442, de 18/08/2021 
– gab/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: benedito ruy santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
objetivo: acompanhar o excelentíssimo governador no ato de assinatura 
da ordem de serviço da obra de drenagem e Pavimentação asfáltica nos 
Municípios de baião e Mocajuba/Pa.
destiNo: baião/Mocajuba/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PerÍodo: 19 a 20/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPazo aNtoNio jose
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 694299
.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

ERRAtA
.

No Diário Oficial do Estado Nº 34.645, Edição do dia 21.07.2021
Protocolo nº 682886
PoRtARiA Nº 114/2021 - PREsi
onde se Lê: Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 08 de 
julho de 2021.
Leia-se: Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 08 de 
julho de 2021.
onde se Lê: esta Portaria entrará em vigor a contar de 08 de julho de 
2021 e terá prazo de 30 (trinta), para a conclusão dos trabalhos.
Leia-se: esta Portaria entrará em vigor a contar de 08 de julho de 2021 
e terá prazo de 60 (sessenta) dias, para a conclusão dos trabalhos.

Protocolo: 694102
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
termo Aditivo Nº 1º (Primeiro)
Nº do contrato: 02/2020
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico nº 08/2019-Hgb
valor estimado do contrato: r$ 87.324,00 (oitenta e sete mil, trezentos e 
vinte e quatro reais)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo. Art. 71, da 
lei federal nº 13.303/2016, c/c os arts. 168, 169 e 181, do regulamento 
interno de licitações e contratos da companhia.
vigência: 19.08.2021 a 18.08.2022
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará x alamar comércio e 
serviços ltda.
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
data da assinatura: 18.08.2021

Protocolo: 693748



94  diário oficial Nº 34.675 Quinta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2021

..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
ciêNciA, tEcNoLoGiA E EDucAção 
suPERioR PRofissioNAL E 
tEcNoLÓGicA

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 370 DE 17 DE AGosto DE 2021
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doe nº 34.163 de 31.03.2020,
coNsideraNdo o disposto no art. 49, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
 r e s o l v e:
i - lotar a servidora clÉa araÚjo da silva, identidade funcional nº 
6403027/1, ocupante do cargo de técnico em gestão de desenvolvimento, 
ciência, tecnologia e inovação - geologia, na diretoria de administração e 
finanças – daf, a contar do dia 17/08/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 17 de agosto de 2021.
adejard gaia crUz
diretor de administração e finanças

Protocolo: 693945
.

coNtRAto
.

ERRAtA Do coNtRAto Nº 18/2021
Protocolo: 691091
onde se lê:
orÇaMeNto:

Prog. de trabalHo desPesa foNte aÇÃo Pi
48101.19.126.1508.8238 339140 0101 232902 412.000.8238-c

Leia-se:
orÇaMeNto:

Prog. de trabalHo desPesa foNte aÇÃo Pi
48101.19.122.1297.8338 339040 0101 238413 412.000.8338-c

ordenador responsável: carlos edilson de almeida Maneschy
Protocolo: 693933

.

coNvêNio
.

ExtRAto Do coNvêNio DE cooPERAção técNicA E fiNANcEiRA 
Nº 004/2021 – sEctEt/ufPA/fADEsP
convênio nº 004/2021
objeto do convênio: o presente convênio tem por objeto estabelecer rela-
ção de mútua cooperação técnica e financeira entre a Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - 
sectet e a Universidade federal do Pará - UfPa, com o propósito de apoiar 
o projeto “iluminando Parkinson com optogenética: abordagens para o 
restabelecimento das funções dos núcleos da base em modelo primata”, 
conforme aNexo i – Plano de trabalho.
valor: os recursos necessários para a execução do objeto deste convênio 
montam em r$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) a serem repassa-
dos a fadesP, sendo pela sectet (concedente) o repasse no valor de r$ 
100.000,00 (cem mil reais) e pela UfPa (convenente) o repasse no valor 
de r$ 15.000,00 (quinze mil reais).
dotação orçamentária:
recurso da sectet: funcional Programática: 48101.19.571.1490.8929, ele-
mento de despesa: 449052, ação: 264180, fonte: 0301 e Pi: 21deMP00006e.
recurso da UfPa: funcional Programática: 12.364.5013.20rK.0015, ele-
mento de despesa: 339039, ação: 20rK, fonte: 8150 e Pi: M5102g1900N.
data de assinatura: 17/08/2021
início da vigência: 17/08/2021
término da vigência: 17/02/2023
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica- sectet. (cNPj nº: 08.978.226/0001-73)
Universidade federal do Pará - UfPa (cNPj nº 34.621.748/0001-23)
fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa - fadesP (cNPj nº 
05.572.870/0001-59), como interveniente.
ordenador: carlos edilsoN de alMeida MaNescHY

Protocolo: 694050
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 374 DE 18 DE AGosto DE 2021
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doe nº 34.163 de 31.03.2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o processo nº 2021/886617.
r e s o l v e:
i – autorizar os servidores aNtôNio alves de Melo, identidade funcional 
nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, adleY 
de soUza carNeiro, identidade funcional nº 5800807/1, ocupante do 
cargo de auxiliar de serviços operacionais, lotados na diretoria de admi-
nistração e finanças – daf, a viajarem ao município de Paragominas-Pa, 
no período de 23 a 28/08/2021, a fim de realizar a fiscalização do Contra-
to nº 10/2021 taM refrigeração que trata da instalação, desinstalação e 
reinstalação de aparelhos de ar condicionado, para as escolas técnicas do 
projeto Pará Profissional; e MAX RUSSUEL LEITE DE SOUSA, Identidade 

funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, que conduzirá os servidores da 
diretoria de administração e finanças – daf ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e 1/2 (cinco e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 18 de agosto de 2021.
adejard gaia crUz
diretor de administração e finanças

Protocolo: 694160
PoRtARiA Nº 375 DE 18 DE AGosto DE 2021
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doe nº 34.163 de 31.03.2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o processo nº 2021/905315.
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor roberto carlos fUrtado de PiNa, identidade 
funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, a viajar ao município de tailândia-Pa, 
nos dias 19/08 e 20/08/2021, a fim de conduzir o colaborador eventual que 
realizará visita técnica na escola que receberá o curso de  engenharia Me-
cânica pelo programa forma Pará, ação do governo do estado para ofertar 
cursos de nível superior em parceria com as prefeituras, além de reunir 
com a coordenação local.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 18 de agosto de 2021.
adejard gaia crUz
diretor de administração e finanças

Protocolo: 694167
.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 376 DE 18 DE AGosto DE 2021
o secretário de estado de ciêNcia, tecNologia e  edUcaÇÃo sU-
Perior, ProfissioNal e tecNolÓgica, coM base No decreto de 
01.01.2019, publicado no doe Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/268963;
r e s o l v e:
i – desigNar os servidores carlos aUgUsto soUza da costa, identida-
de funcional nº 5947280/2, ocupante do cargo de coordenador, e KaroliNe 
liMa cordeiro, identidade funcional nº 5945923/1, ocupante do cargo de 
gerente, ambos lotados na diretoria de ciência e tecnologia – dct, na quali-
dade de Titular e Suplente, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do convênio de cooperação técnica e financeira nº 004/2021, que 
entre si celebram a secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET com a UNIVERSIDADE FEDERAL 
do Pará – UfPa e a e a fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa 
– fadesP, como interveniente, que tem como objeto estabelecer relação de 
mútua cooperação técnica e financeira entre a Secretaria de Estado de Ciên-
cia, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET e a 
Universidade federal do Pará - UfPa, com o propósito de apoiar o projeto “ilu-
minando Parkinson com optogenética: abordagens para o restabelecimento 
das funções dos núcleos da base em modelo primata”, conforme aNexo i – 
Plano de trabalho, do referido convênio.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em re-
gistro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes com a 
execução do convênio de cooperação técnica e financeira supracitado, devendo 
tomar providências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 18 de agosto de 2021.
carlos edilsoN de alMeida MaNescHY
secretário de estado

Protocolo: 694153
REsuLtADo PRELiMiNAR Do PRocEsso sELEtivo siMPLificADo Nº 01/2021

vaga NoMe NÚMero de iNs-
criÇÃo PoNtUaÇÃo

eefM deodoro de MeNdoNÇa - gestão e 
Negócios

denise luzia Ney da cunha 
beltrão 600859 24.0

eefM deodoro de MeNdoNÇa - gestão e 
Negócios allan barroso Pinheiro 600833 26.0

eefM deodoro de MeNdoNÇa - informação 
e comunicação luiz augusto de Moraes rayol 600814 22.0

eefM deodoro de MeNdoNÇa - informação 
e comunicação

regina de Nasare almeida do 
Nascimento 600808 16.0

ee vilHeNa alves - gestão e Negócios célia do socorro Puga Martins 600647 24.0

ee vilHeNa alves - informação e comunicação leonardo Patrício ferreira 
barbosa 600695 17.5

ee vilHeNa alves - informação e comunicação roberto carlos de oliveira junior 600710 10.5
eetePa Professor aNisio teixeira - gestão 

e Negócios dulciclea de jesus Palha 600821 21.0

eetePa Professor aNisio teixeira - infor-
mação e comunicação diego da silva Nunes 600781 18.0
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iNstitUto de edUcaÇÃo do estado do 
Pará - ieeP  - educacional e social 

ana carolina delgado quaresma 
libonati 600714 13.5

escola tÉcNica estadUal MagalHÃes ba-
rata – eteMb - informação e comunicação fabrício Pinho da luz 600812 13.5

escola tÉcNica estadUal MagalHÃes ba-
rata – eteMb - informação e comunicação lucas dos santos furtado 600697 8.5

eeeMt Professora aNa teles - informação 
e comunicação denisson luiz costa duarte 600764 14.5

eeeMt Professora aNa teles - informação 
e comunicação daniely ribamar da silva sousa 600820 12.5

eetePa saNtarÉM - informação e comunicação israel P silva 600478 8.0
eetePa saNtarÉM - informação e comunicação juliana auzier seixas 600523 6.5
belém-Pa, 18 de agosto de 2021.
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tec-
nológica – sectet.
carlos edilsoN de alMeida MaNescHY
secretário de estado.

Protocolo: 694209
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA N° 044/2021 – DiRAD/fAPEsPA, de 18 de Agosto de 2021.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 158/2020 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o Memorando 020/2021 – dicet/faPesPa,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/838551;
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria N° 028/2021, publicada no d.o.e. n.º 
34.663 de 09/08/2021, conforme a seguir discriminado:
NoMe: aUrYcelia silva dias
MatricUla: - 5540844/7
trajeto: belém/Pa-curitiba/Pr-belém/Pa
PerÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
qUaNtidade: 4 e 1/2 (quatro e Meia) diárias
objetivo: participar de treinamento pela PlataforMa + brasil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 693914
.

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA N° 045/2021 – DiRAD/fAPEsPA, de 18 de Agosto de 2021.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 158/2020 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o ofício 003/2021 – cecoN/faPesPa,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/831261;
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria N° 028/2021, publicada no d.o.e. n.º 
34.663 de 09/08/2021, conforme a seguir discriminado:
NoMe: aNdersoN alberto saldaNHa tavares
MatricUla: - 5916895/1
trajeto: belém/Pa-curitiba/Pr-belém/Pa
PerÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
qUaNtidade: 4 e 1/2 (quatro e Meia) diárias
objetivo: participar de treinamento pela PlataforMa + brasil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 693915
PoRtARiA N° 042/2021 – DiRAD/fAPEsPA, de 18 de Agosto de 2021.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 158/2020 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o Memorando s/n 2021 – ditec/faPesPa, de 02 de 
agosto de 2021,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/832318;
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria N° 025/2021, publicada no d.o.e. n.º 
34.658 de 04/08/2021, conforme a seguir discriminado:
NoMe: Magda torres balloUt
MatricUla: - 5456576/4
trajeto: belém/Pa-curitiba/Pr-belém/Pa
PerÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
qUaNtidade: 4 e 1/2 (quatro e Meia) diárias
objetivo: participar de treinamento pela PlataforMa + brasil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 693908

PoRtARiA N° 043/2021 – DiRAD/fAPEsPA, de 18 de Agosto de 2021.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 158/2020 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o Memorando nº s/N / 2021 – ditec/faPesPa, de 30 de julho de 2021,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/830452;
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria N° 022/2021, publicada no d.o.e. n.º 
34.658 de 04/08/2021, conforme a seguir discriminado:
NoMe: MaNoel doMiNgos crUz MacHado
MatricUla: - 5807620/4
cargo: coordenador de Prestação de contas
trajeto: belém/Pa-curitiba/Pr-belém/Pa
PerÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
qUaNtidade: 4 e 1/2 (quatro e Meia) diárias
objetivo: participar de treinamento pela PlataforMa + brasil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 693910
PoRtARiA N° 040/2021 – DiRAD/fAPEsPA, de 18 de Agosto de 2021.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 158/2020 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o ofício nº 001/2021 – cecoN/faPesPa, de 29 de julho de 2021,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/827538;
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria 023/2021, publicada no d.o.e. n.º 34.658 
de 04/08/2021, conforme a seguir discriminado:
NoMe: saMUel aUgUsto siqUeira filHo
MatricUla: - 5890006/3
cargo: coordenador de controle, execução e análise contábil
trajeto: belém/Pa-curitiba/Pr-belém/Pa
PerÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
qUaNtidade: 4 e 1/2 (quatro e Meia) diárias
objetivo: participar de treinamento pela PlataforMa + brasil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 693905
PoRtARiA N° 041/2021 – DiRAD/fAPEsPA, de 18 de Agosto de 2021.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 158/2020 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o Memorando s/n 2021 – gabiNete/faPesPa, de 05 de 
agosto de 2021,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/851047;
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria N° 026/2021, publicada no d.o.e. n.º 
34.663 de 09/08/2021, conforme a seguir discriminado:
NoMe: ricardo viaNa Pereira
MatricUla: - 5918327/1
trajeto: belém/Pa-curitiba/Pr-belém/Pa
PerÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
qUaNtidade: 4 e 1/2 (quatro e Meia) diárias
objetivo: participar de treinamento pela PlataforMa + brasil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 693906
PoRtARiA N° 039/2021 – DiRAD/fAPEsPA, de 18 de Agosto de 2021.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 158/2020 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o ofício nº 001/2021 – cecoN/faPesPa, de 29 de julho de 2021,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/827552;
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria 024/2021, publicada no d.o.e. n.º 34.658 
de 04/08/2021, conforme a seguir discriminado:
NoMe: doUglas iNácio aMaral da costa
MatricUla: - 54189425/2
cargo: técnico em administração e finanças
trajeto: belém/Pa-curitiba/Pr-belém/Pa
PerÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
qUaNtidade: 4 e 1/2 (quatro e Meia) diárias
objetivo: participar de treinamento pela PlataforMa + brasil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 693902
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..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 135, DE 17 DE AGosto DE 2021 - art. 1º conceder 
a colaborador josÉ lUiz de alMeida foNtoUra, analista de sistemas, 
matrícula 3246477, gratificaÇÃo de rePreseNtaÇÃo, instituída na 
resolução 002/2012 de 04/01/2012 do conselho de administração da 
ProdePa, o colaborador que desenvolve atividade habitual, no Projeto 
sistema de gestão integrada de recursos Humanos - sigirH. §1º 
o sistema de gestão integrado de recursos Humanos – sigirH é um 
sistema adquirido pelo governo do estado da empresa techne para gerenciar 
as informações de todos os servidores/funcionários do poder executivo 
do estado do Pará. art. 2º o colaborador deverá cumprir cronograma 
de trabalho e a responsabilidade de emissão de relatório de atividades 
mensais e frequência até o dia 05 de cada mês, sendo encaminhado para 
a gerência de Pessoas - gPe da ProdePa. § 1º o não encaminhamento 
do relatório mensal e frequência, implicará na suspensão do pagamento 
da gratificação no mês subsequente. Art. 3º A jornada normal de trabalho 
é de 40 horas semanais de segunda a sexta, onde o empregado na sede 
deverá apurar a frequência; empregado desenvolvendo a atividade em 
Núcleos ou Grupos de Trabalho e ou em Projetos Específicos, fora da 
sede da ProdePa, deverá encaminhar mensalmente a frequência manual 
(fornecida pela daP/gPe). art. 4º esta Portaria entra em vigor nesta 
data, tendo validade de 01 ano e só será renovada após a análise da 
diretoria administrativa e financeira - daf, expressamente autorizada pelo 
Presidente da ProdePa. art. 5º os efeitos desta Portaria retroagem à 
data de 01/07/2021. art. 6º dê-se ciência e cumpra-se. Marcos aNtôNio 
braNdÃo da costa - Presidente da ProdePa.

Protocolo: 694207
..

ERRAtA
.

PoRtARiA - PREsi Nº.136, DE 17 DE AGosto DE 2021 
- coNsideraNdo: Processo Pae de n° 2021/664190. r e s o l v 
e: art.1º errata no artº 1 da Portaria - Presi Nº. 071, de 21 de jUNHo 
de 2021. onde se lê: art. 1º período de 05/07/2021 a 31/07/2021. leia-
se: art. 1º período de 01/07/2021 a 27/07/2021. art. 2º os efeitos desta 
Portaria retroagem à 21 de junho de 2021, revogando-se as disposições 
em contrário. art. 3º Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Marcos 
aNtôNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará

Protocolo: 694220
..

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 360, DE 13 DE AGosto DE 2021 - diária ao colaborador 
cristovÃo MorellY KaNeYosHi H de freitas jUNior , analista de 
suporte, matrícula 73419, 23/08/2021 a 03/09/2021, à belém-Pa/Macapá/
belém-Pa, para finalização da implantação do Projeto isolUx até Macapá, 
com instalação e configuração de equipamentos nos sites de Telecom. Em 
Macapá. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 361, DE 16 DE AGosto DE 2021 - diária à colaboradora 
idaNeide da silva correa, analista de telecom, matrícula 73404, 
16/08/2021 a 16/08/2021, à belém-Pa/augusto correa/belém-Pa, 
para Manutenção na ee Prof. galvao aUgUsto correa. região rio 
caeté. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 362, DE 16 DE AGosto DE 2021 - diária à colaboradora 
gizelle ariel Moraes lobato, analista de rede e dados, matrícula 
73424, 16/08/2021 a 16/08/2021, à belém-Pa/augusto correa/belém-
Pa, para Manutenção na ee Prof. galvao aUgUsto correa. região rio 
caeté. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 363, DE 17 DE AGosto DE 2021 - diária ao colaborador 
gUstavo bezerra da costa, diretor, matrícula 73.354, 01/09/2021 a 
03/09/2021, à belém-Pa/joão Pessoa-Pb/belém-Pa, para Participação na 
130ª rfdtes - reunião do fórum dos diretores técnicos abeP. Marcos 
aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 364, DE 17 DE AGosto DE 2021 - diária ao colaborador 
rodrigo raMos silveira, analista de suporte - resPoNsável NÚcleo 
ParagoMiNas, matrícula 8080020-8, 23/08/2021 a 25/08/2021, 
à ParagoMiNas-Pa/Nova tiMboteUa/ParagoMiNas-Pa, para MigraÇÃo 
liNKs coMUNicaÇÃo de todos os clieNtes estadUais Para a rede 
fibra ÓPtica MetroPolitaNa de Nova tiMboteUa. Marcos aNtoNio 
braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 365, DE 18 DE AGosto DE 2021 - diária ao colaborador 
rafael foNteNeles daNtas, analista técnico, matrícula 73402, 
23/08/2021 a 05/09/2021, à belém-Pa/Monte dourado/Macapá/
belém-Pa, para instalação, testes e ativação de sistema ótico dWdM do 
projeto isolUx. trecho: Monte-dourado até Macapá. Marcos aNtoNio 
braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do estado do Pará.

PoRtARiA Nº 366, DE 18 DE AGosto DE 2021 - diária ao colaborador 
doUglas MagalHÃes de araÚjo, analista de telecomunicação, 
matrícula 73407, 23/08/2021 a 05/09/2021, à belém-Pa/Monte dourado/
Macapá/belémPa, para instalação, testes e ativação de sistema ótico 
dWdM do projeto isolUx. trecho: Monte-dourado até Macapá. Marcos 
aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 367, DE 18 DE AGosto DE 2021 - diária ao colaborador 
feliPPe ferreira levY, gerente de divisão /divisão de infovias digitais, 
matrícula 73394, 23/08/2021 a 05/09/2021, à belém-Pa/Monte dourado/
Macapá/belémPa, para instalação, testes e ativação de sistema ótico 
dWdM do projeto isolUx. trecho: Monte-dourado até Macapá. Marcos 
aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 694271
..

sEcREtARiA DE EstADo
DE tuRisMo

.

.

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº 356/2021/GEPs/sEtuR DE 18 AGosto DE 2021
Errata da PoRtARiA Nº 348/2021 de DiÁRiA, publicada do DoE 
34.672 de 17/08/2021.
onde lê-se: PerÍodo: 30/07 a 02/08/2021
Leia-se: PerÍodo: 29/07 a 01/08/2021
registre-se, publique-se e cumpra-se. aNdersoN oliveira cavalcaN-
te. diretor de administração e finanças

Protocolo: 693909
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA 358/GEPs/sEtuR DE 18 DE AGosto DE 2021; 
coNsideraNdo os termos do processo 2021/843254; resolve: conceder 
05 e ½ (cinco e meia) diárias ao servidor aNdrÉ oreNgel dias, matrícula 
funcional nº. 5888072/4, Secretário de Estado de Turismo. OBJ:a fim de 
realizar apresentação do destino Pará e participação no evento Buffalos 
gourmet. destiNo: são Paulo/sP e Parauapebas/Pa. PerÍodo: 11 a 
16/08/2021. registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdersoN oliveira 
cavalcaNte.diretor de administração e finanças.

Protocolo: 693949
PoRtARiA 359/GEPs/sEtuR DE 18 DE AGosto DE 2021; 
coNsideraNdo os termos do processo 2021/867617;resolve: conceder 
05 e ½ (cinco e meia) diárias ao servidor aNdrÉ oreNgel dias, matrícula 
funcional nº. 5888072/4, Secretário de Estado de Turismo.OBJ: a fim de 
participar da entrega do título de cidadão belterrense, reunir e realizar 
visitas técnicas;destiNo: belterra, santarém, Monte alegre 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: 693962
PoRtARiA 357/GEPs/sEtuR DE 18 DE AGosto DE 2021; 
coNsideraNdo os termos do processo 2021/843256; resolve: conceder 
01 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor aNdrÉ oreNgel dias, matrícula 
funcional nº. 5888072/4, Secretário de Estado de Turismo. OBJ: a fim de 
participar da inauguração da orla do Maracanã; destiNo: santarém/
Pa; PerÍodo: 05 a 06/08/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
aNdersoN oliveira cavalcaNte. diretor de administração e finanças

Protocolo: 693924
..

DEfENsoRiA PúBLicA
.

..

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 494/2021/GGP/DPG, DE 17 DE AGosto DE 2021.
o defeNsor PÚblico-geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, viii, xi, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando o art. 8º, iv da lei complementar 
nº 173/2020; considerando o que consta no Processo administrativo ele-
trônico nº 2021/616497; resolve:
art. 1º designar os servidores públicos abaixo relacionados para compor comissão 
para elaboração do edital e avaliação dos candidatos do Processo Seletivo Simplifica-
do, para a contratação emergencial de 10 (dez) servidores públicos temporários, a 

fim de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Pará:
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i - Mariana sthel francisqueto, analista de defensoria Pública a, id fun-
cional nº 57201223/1;
ii - Natalia couto dias da silva, analista de defensoria Pública a, id fun-
cional nº 57195075/2;
iii - Mislene lima silva, analista de defensoria Pública a, id funcional nº 54191092/2;
iv - gilberto queiroz de oliveira, técnico de defensoria Pública a, id fun-
cional nº 57212380/3;
v - anne Michelle correa de souza, técnico de defensoria Pública a, id 
funcional nº 57213648/2;
vi - rafaella sousa damasceno, técnico de defensoria Pública a, id fun-
cional nº 57214027/2;
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 694148
.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

Ato Nº 49, DE 18 DE AGosto DE 2021.
o defeNsor PÚblico-geral do estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, viii e xxvii, da lei complementar n° 054, de 07 de feve-
reiro de 2006, considerando o que consta no Pae nº 2021/910089, resolve:

exonerar, a pedido, lUaNa caNtaNHede bezerra da silva, id. funcional 
nº 5925634, do cargo em comissão de secretário de gabiNete, código 
geP-das-011.2, a contar de 19 de agosto de 2021.
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 694217
.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 495/2021/GGP/DPG, DE 18 DE AGosto DE 2021.

considerando o Processo nº. 2021/835187 -dPg, de 02/08/2021. resol-

ve: interromper a licença Prêmio do defensor Público brUNo braga ca-

valcaNte, id funcional 57176475/ 2, publicada no doe nº 34.623 de 

29/06/2021, referente ao triênio 2013/2016, períodos de 19/07/2021 a 

17/08/2021, a contar de 02/08/2021, restando 16 (dezesseis) dias que 

deverão ser usufruídos no período de 02/12/2021 a 17/12/2021. dê-se 

ciência, cumpra-se e publique-se.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 694014

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 867/2021 – 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 2021/855324 de 29/07/2021.
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

aNtoNio 
ricardo tei-
xeira MoUra 

PaUla 

PaPilosco-
Pista 361.477.532-15 dideM/PolÍcia 

civil 5693527

Participar de ação de cida-
dania do balcão de direitos 

em cumprimento
do PPa.

03.091.
1492.
8730

carMeM lÚcia 
PiNHo de ata-

Íde 

Motorista de 
Policia civil 056.896.862-04 dideM/PolÍcia 

civil 5243335

diego josÉ 
barros 

tÉc. eM ti de 
defeNsoria 779.692.432-15 Nti 57201700

lUiz odilsoN 
olegario da 

lUz 

tecNico de 
defeNsoria 152.522.722-04 balcao de di-

reitos 760404

Maria vilMa de 
soUsa araUjo 

aNalista de 
defeNsoria 244.905.122-87 balcÃo de di-

reitos 5152909

MôNica cris-
tiNe saNtos 
rodrigUes 

ideNtifica-
dor civil 251.745.682-87 dideM/PolÍcia 

civil 2309

NiltoN da cos-
ta MoNteiro 

Motorista de 
defeNsoria 228.414.152-87 diretoria Me-

troPolitaNa 57211743

sÉrgio aNdrÉ 
goNsalez 

goMes 

aUx. de de-
feNsoria 792.200.702-78 balcÃo de di-

reitos 57201786

sidNeY ricar-
do Pereira de 

Moraes 

ass. adMiNis-
trativo 442.561.162-49 dideM/PolÍcia 

civil 57290592

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionados(s):

origeM destiNo PeÍodo qtde
belÉM tUcUrUÍ 02 a 04/08/2021 2,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 694047
PoRtARiA Nº 868/2021 – DA BELéM, 18/08/2021
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 02/08/2021.
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.
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NoMe fUNcao cPf lotaÇÃo MatricUla  Progra-
Mática

aMbrosio oliveira de jesUs braÇal 217.877.352-49 Naeca 5125847

Participar de ação 
de cidadania do

balcão de direitos 
em cumprimento

do PPa.

03.091.
1492.
8730

aNtôNio gUstavo ledo al-
câNtara tec. de defeNsoria 805.531.252-49 coordeNaÇÃo 

fiNaNceira 57190509

diego josÉ barros tÉc. eM ti de defeN-
soria 779.692.432-15 Nti 57201700

dUcivaldo reis da costa dideM/PolÍcia civil 154.714.762-34 dideM/PolÍcia 
civil 700096

izolda Maria raqUel garcia 
reis da lUz PaPiloscoPista 187.327.552-87 dideM/PolÍcia 

civil 225630

josÉ edvaldo do carMo 
oliveira dideM/PolÍcia civil 252.370.802-78 dideM/PolÍcia 

civil 5145813

KaroliNe tatHiaNe Mota 
Pereira PaPiloscoPista 658.027.802-15 Policia civil/ ico-

araci 57173548

Maria vilMa de soUsa araUjo aNalista de defeN-
soria 244.905.122-87 balcÃo de direi-

tos 5152909

MarlUcia de fátiMa soUsa 
castro 

ageNte adMiNistra-
tivo 352.383.642-53 Policia civil/di-

deM 5942564

MaUro barbosa de liMa aUx. de defeNsoria 227.948.592-34 balcÃo de direi-
tos 3255158

Nildo roberto da silva 
oliveira PaPiloscoPista 237.700.822-49 dideM/PolÍcia 

civil 701076

PaUlo afoNso de liMa lHaMas aUx. tecNico 117.141.822-15 balcÃo de direi-
tos 28770

rogerio da silva Pereira aUx. de defeNsoria 737.117.642-15 clcc 5890906
sÉrgio aNdrÉ goNsalez 

goMes aUx. de defeNsoria 792.200.702-78 balcÃo de direi-
tos 57201786

sidNeY ricardo Pereira de 
Moraes ass. adMiNistrativo 442.561.162-49 dideM/PolÍcia 

civil 57290592

aNselMo carlos NogUeira 
MoNteiro 

Motorista de de-
feNsoria 613.246.632-00 gerêNcia de 

traNsPortes 54194024

aNtoNio ricardo texeira 
MoUra PalHa PaPiloscoPista 361.477.532-15 dideM/PolÍcia 

civil 5693527

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionados(s):

origeM destiNo PeÍodo qtde
belÉM soUre, salvaterra, cacHoeira do arari e saNta crUz do arari. 16 a 29/08/2021 13,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas

PoRtARiA 872/2021 - DA,18/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
ao servidor Público viNiciUs saNtos raMos, matrícula 57217051-
2, cargo secretario de NÚcleo do iNterior, objetivo bUscar o 
defeNsor PÚblico victor Maltez fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto estadual nº 734/92, para deslocar-se de redeNÇÃo a 
ParaUaPebas, período 30/08/2021 a 31/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694250
PoRtARiA 871/2021 - DA,18/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
ao servidor Público viNiciUs saNtos raMos, matrícula 57217051-2, 
cargo secretario(a) de NÚcleo do iNterior, objetivo coNdUzir 
defeNsor PÚblico victor Maltez fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto estadual nº 734/92, para deslocar-se de redeNÇÃo a 
ParaUaPebas, período 24/08/2021 a 25/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694201
PoRtARiA 870/2021 - DA,18/08/2021. conceder 3 + 1\2, diárias 
ao defensor victor rafael Maltez de leMos, matrícula 5903201, 
objetivo ParticiPar do cUrso de forMaÇÃo de defeNsores 
(Portaria Nº29/2021/gab/dPg PUb. doe 34625) fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto estadual nº 734/92, para deslocar-se de sÃo fÉlix 
do xiNgU a beleM, período 25/08/2021 a 28/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694185
PoRtARiA 873/2021 - DA,18/08/2021. conceder 3 + 1\2, diárias 
ao defensor Público cezar tHiago barreto correia, matrícula 
5957714, objetivo ParticiPaÇÃo eM cUrso de forMaÇÃo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de tailâNdia a beleM, período 25/08/2021 a 28/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694270
PoRtARiA 875/2021 - DA,18/08/2021. conceder 04 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) cesar aUgUsto assad, matrícula 3084698, 
etelviNo qUiNtiNo MiraNda de azevedo, matrícula 57191032, 
fraNcisco NUNes ferNaNdes Neto, matrícula 55589616, objetivo 
realizar correiÇÃo ordiNária Na regioNal carajás- Marabá e 
MUNicÍPios qUe coMPÕe a regioNal servidor(es) fábio da silva 
alMeida, matrícula 57234555, cargo Motorista, objetivo coNdUzir o 

corregedor geral e os defeNsores aUxiliares Para regioNal 
carajás- Marabá e MUNicÍPios qUe coMPÕe a regioNal fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de beleM a Marabá, período 23/08/2021 a 27/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694303
PoRtARiA 874/2021 - DA,18/08/2021. conceder 1 Meia diária 
ao servidor Público biaNor aMaral, matrícula 012250, cargo Motorista, 
objetivo coNdUzir defeNsora PUblica dr beatriz ferreira dos 
reis fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de tUcUrUÍ a goiaNÉsia do Pará, período 17/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694291

.

.

EDitAL DE NotificAção
.

7º coNcuRso DE PRoMoção PARA A cLAssE EsPEciAL DA DE-
fENsoRiA PúBLicA Do EstADo Do PARÁ
relação nominal de inscrições deferidas e indeferidas
considerando os termos da resolução csdP Nº 277, de 07 de junho de 
2021, a qual declara 15 (quinze) cargos de Classe Especial para fins de 
promoção e dá outras providências; considerando a publicação da reso-
lução csdP nº 277 e do edital do 7º concurso de Promoção para a classe 
Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará ocorrida no Diário Oficial 
do estado do Pará, em sua edição de nº 34.652, de 28 de julho de 2021; 
considerando o caput do art. 3º do edital do 7º concurso de Promoção 
para a classe especial da defensoria Pública do estado do Pará, que conce-
de o prazo de 15 (quinze) dias corridos para inscrições dos interessados, a 
contar de sua publicação em Diário Oficial do Estado do Pará; Consideran-
do o disposto no art. 5º, §2º, da resolução csdP N° 033/2008, de 06 de 
novembro de 2008, alterada pela resolução csdP Nº 269, de 29 de abril 
de 2021, e o disposto no art. 3º, §2º, do edital do 7º concurso de Pro-
moção para a classe especial da defensoria Pública do estado do Pará; o 
presidente do conselho superior da defensoria Pública do estado do Pará 
vem, por meio deste instrumento, tornar pública a relação nominal das 
inscrições deferidas e indeferidas para o 7º concurso de Promoção para a 
classe especial da defensoria Pública do estado do Pará.

Protocolo: 693961
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iNscRiçÕEs DEfERiDAs

Nome data de Protocolo
alaNa da silva ferNaNdes Molitor 05/08/2021

alessaNdra oliveira daMasceNo gUedes 03/08/2021
alex Mota NoroNHa 29/07/2021

alexaNdre MartiNs bastos 02/08/2021
aNa PaUla Pereira MarqUes vieira 10/08/2021

aNdersoN da silva Pereira 03/08/2021
aNdrÉ MartiNs Pereira 10/08/2021

aNdrea barreto ricarte de oliveira 29/07/2021
aNNa izabel e silva saNtos 05/08/2021

aUgUsto seiKi KozU 29/07/2021
breNo lUz Morais 30/07/2021

brUNo braga cavalcaNte 02/08/2021
carlos edUardo barros da silva 06/08/2021

celia sYMoNNe filocreÃo goNÇalves 12/08/2021
diogo costa araNtes 29/07/2021

edgar Moreira alaMar 31/07/2021
eliaNa socorro saNtos vascoNcelos 06/08/2021

fabiaNo josÉ diNiz loPes jUNior 10/08/2021
fábio gUiMarÃes liMa 06/08/2021
fábio Pires NaMeKata 04/08/2021

ferNaNdo albUqUerqUe de oliveira 05/08/2021
fraNciara leMos rell 12/08/2021

fraNcisco robÉrio cavalcaNte PiNHeiro filHo 11/08/2021
gerMaNa serra de freitas 04/08/2021

jaNice costa da silva 05/08/2021
joao Peres de aNdrade filHo 02/08/2021

josÉ aNijar fragoso rei 05/08/2021
joseaNe rocHa godoY saNtaNa 05/08/2021

lUciaNa albUqUerqUe liMa 10/08/2021
lUdMila cardoso lobÃo dias 06/08/2021

lUis carlos liMa da crUz filHo 10/08/2021
Marcio da silva crUz 05/08/2021

MarcUs viNiciUs caMPos da silveira fraNco 04/08/2021
MoNica PalHeta fUrtado belÉM dias 28/07/2021

PaUla cUNHa da silva deNadai 06/08/2021
rafael da costa sarges 04/08/2021

rodrigo oliveira bezerra 11/08/2021
rossaNa PareNte soUza 02/08/2021
silvia goMes NoroNHa 12/08/2021
sUzY soUza de oliveira 30/07/2021

vladiMir aUgUsto de carvalHo lobo e aveliNo KoeNig 04/08/2021

iNscRiçÕEs iNDEfERiDAs 

NÃo HoUve iNscriÇÕes iNdeferidas.
conforme o disposto nos art. 5º, §3º, da resolução csdP N° 033/2008 e 
art. 3º, §2º, do edital do 6º concurso de Promoção para a classe especial 
da Defensoria Pública do Estado do Pará, fica concedido o prazo de 48 
(quarenta e oito horas) para impugnações dos interessados a contar da 
data de publicação deste instrumento.
belém-Pa, 18 de agosto de 2021.
joão Paulo carneiro gonçalves lédo
defensor Público-geral do estado do Pará
Presidente do conselho superior da defensoria Pública do estado do Pará

Protocolo: 694104
..

JuDiciÁRio
.

..

tRiBuNAL DE JustiçA
Do EstADo Do PARÁ

.

.

Aviso DE LicitAção
.

tRiBuNAL DE JustiçA Do EstADo Do PARÁ
Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 048/tJPA/2021
objeto: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de Preços 
para aquisição de Materiais de Proteção e de Higienização, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
sessÃo PÚblica: 01/09/2021, às 09h30min, horário de brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. Uasg do tj/Pa: 925942.

edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e www.tjpa.jus.br. informações 
pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
belém, 18 de agosto de 2021.
serviço de licitação do tjPa.

Protocolo: 693996
.

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

Extrato do 4º termo Aditivo ao convênio nº 025/2009-tJ-PA// Partes: 
tribunal de justiça do estado do Pará e o Município de terra santa // cNPj/
Mf 04.567.897/0001-90 // objeto do convênio: o presente objeto é a cessão de 
servidores para a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento 
das atividades necessárias à modernização da justiça no Município, por mais 3 
(três) anos. // objeto do aditivo: prorrogação de vigência por mais 03 anos. // 
vigência do aditivo: início em 29/08/2021 e término em 28/08/2024. // data da 
assinatura: 13/08/2021. // responsável pela assinatura: célia regina de lima 
Pinheiro – desembargadora Presidente do tjPa. 

Protocolo: 694098
.

outRAs MAtéRiAs
.

tRiBuNAL DE JustiçA Do EstADo Do PARÁ
Aviso DE REvoGAção DE LicitAção
tomada de Preços nº 001/tJPA/2021
objeto: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empresa 
especializada para execução da obra de pintura da fachada do conjunto arquite-
tônico do fórum criminal e impermeabilização das lajes e fachadas dos blocos a 
e b, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
o tribunal de justiça do estado do Pará informa aos licitantes e interessados a 
revogaÇÃo da presente licitação, por razões de conveniência e oportunidade.
a íntegra da manifestação está no portal da transparência, por meio do se-
guinte endereço eletrônico: https://www.tjpa.jus.br/Portalexterno/institu-
cional/coordenadoria-de-convenios-e-contratos/409290-licitacoes.xhtml
Desta forma, nos termos do art. 109, I, alínea c, da Lei 8.666/93, ficam os inte-
ressados intimados para oferecerem o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
as manifestações poderão ser enviadas para o endereço eletrônico licita-
cao@tjpa.jus.br.
belém, 18 de agosto de 2021.

Protocolo: 694302
..

tRiBuNAis DE coNtAs
.

..

tRiBuNAL DE coNtAs
Do EstADo Do PARÁ

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção N° 05/2021
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, considerando Parecer nº 365/2021, da Pro-
curadoria, e Manifestação nº 206/2021, da secretaria de controle interno, 
constante nos autos do expediente de n.º 009476/2021 – tce/Pa, funda-
mentada no art. 25, inciso ii, c/c art. 13 da lei nº 8.666/93, ratifica a 
inexigibilidade de licitação para contratação direta da empresa freejobs 
desenvolvimento de software ltda – Me, visando a contratação de 12 
(doze) assinaturas de 01 (um) ano, do site desenvolvedor.io (www.de-
senvolvedor.io), para realização de cursos para a equipe da coordenadoria 
de sistemas (csi) da secretaria de tecnologia da informação do tce/Pa.
belém-Pa, 12 de agosto de 2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente do tce/Pa

Protocolo: 693845
.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA nº 003 coRREGEDoRiA, DE 18 DE AGosto DE 2021.
institui a comissão Permanente de correição para o exercício de 2021.
o coNselHeiro corregedor do tribUNal de coNtas do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o inciso iv, do art. 18, do regimento interno.
resolve:
art. 1º fica instituída a comissão Permanente de correição para o exercício 
de 2021, composta pelos servidores: andréa Martins cavalcante (diretora da 
corregedoria - matrícula n.º 0695368), renan ferreira barleta de almeida 
(assessor técnico - matrícula n.º 0101282), alexandre aly Paraguassú cha-
rone (assessor administrativo - matrícula n.º 0100962) e Priscila barbosa 
Machado de Moraes (assistente de direção – Matrícula n.º 0101622).
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 3º revoga-se a Portaria corregedoria nº 002, de 12 de agosto de 2021.
conselheiro fernando de castro ribeiro
corregedor do tribunal de contas do estado do Pará

Protocolo: 694023
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..

MiNistéRio PúBLico
.

..

MiNistéRio PúBLico DE
coNtAs Do EstADo Do PARÁ

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA N° 187/2021/MPc/PA
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que o servidor cezar barroso dos santos, chefe do 
departamento de tecnologia da informação e telecomunicações - dtit, 
estará em gozo de férias no período de 23/08 a 03/09/2021, conforme a 
Portaria nº 175/2021/MPc/Pa, de 13/08/2021;
coNsideraNdo o Memorando 45/2021/dtit, de 16/08/2021 (Protocolo Pae 
n° 2021/890210), pelo qual o servidor Walbert emanuel da silva Nascimento 
é indicado para exercer a chefia daquele departamento no referido período,
coNsideraNdo a Portaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
resolve:
designar o servidor efetivo Walbert eMaNUel da silva NasciMeNto, 
matrícula nº 200265, para, de 23/08 a 03/09/2021, substituir o servidor 
Cezar Barroso dos Santos na chefia do Departamento de Tecnologia de In-
formação e telecomunicações - dtit, em razão do afastamento do titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
gUilHerMe da costa sPerrY
Procurador-geral de contas

Protocolo: 694041
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
N° do termo Aditivo: 3°
N do contrato: 20/2018-MPc/PA
objeto do contrato: contratação de empresa especializada para a pres-
tação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01(um) grupo 
gerador de emergência automático MWM/Weg de 55Kva, 220/127v, 60Hz, 
no edifício-sede do Ministério Público de contas do estad.
Modalidade de licitação: cotação eletrônica n° 16/2018-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do estado do Pará e c. M. distribuidora 
comércio e serviços.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação da vigência do contrato 
e reajuste do preço contratado.
valor após aditamento: r$ 7.282,47 (sete mil, duzentos e oitenta e dois 
reais e quarenta e sete centavos).
vigência do aditamento: 06/11/2021 à 06/11/2022
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 01.032.1493.8515.0000Natureza da 
despesa: 33.90.39.00fonte de recurso/ origem do recurso estadual: 0101000000
aditivos anteriores: 1º ta: vigência de 05/11/2019 a 04/11/2020, r$ 
6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). 2º ta: vigência de 
05/11/2020 a 05/11/2021, r$ 6.900,00 (seis mil e novecentos).
ordenador responsável: guilherme da costa sperry

Protocolo: 693737
..

féRiAs
.

PoRtARiA N° 184/2021/MPc/PA
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o requerimento de férias do servidor cedido iran soares 
dos santos, datado de 20/07/2021 (Protocolo Pae nº 2021/791152), e os 
termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
resolve:
conceder ao servidor cedido iraN soares dos saNtos, auditor de con-
trole externo – ciências contábeis, matrícula nº 200244, 10 (dez) dias das 
férias relativas ao período aquisitivo 08/01/2017 a 07/01/2018, para o 
período de 30/08 a 08/09/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 17 de agosto de 2021.
gUilHerMe da costa sPerrY
Procurador-geral de contas

Protocolo: 693759
PoRtARiA N° 185/2021/MPc/PA
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o requerimento de férias do servidor cedido iran soares 
dos santos, datado de 20/07/2021 (Protocolo Pae nº 2021/791245), e os 
termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
resolve:
conceder ao servidor cedido iraN soares dos saNtos, auditor de con-
trole externo – ciências contábeis, matrícula nº 200244, 05 (cinco) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 08/01/2018 a 07/01/2019, para 
o período de 09 a 13/09/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 17 de agosto de 2021.
gUilHerMe da costa sPerrY
Procurador-geral de contas

Protocolo: 693761

PoRtARiA N° 183/2021/MPc/PA
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o requerimento de férias do servidor elielton chaves cos-
ta, datado de 13/08/2021 (Protocolo Pae nº 2021/884964), e os termos da 
resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
resolve:
conceder ao servidor elieltoN cHaves costa, ocupante do cargo efetivo 
de assistente Ministerial de controle externo, exercendo o cargo em co-
missão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200099, 09 (nove) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 30/06/2019 a 29/06/2020, para 
o período de 30/09 a 08/10/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 17 de agosto de 2021.
gUilHerMe da costa sPerrY
Procurador-geral de contas

Protocolo: 693756
.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N° 186/2021/MPc/PA
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o pedido da servidora lúcia Helena lima costa, pelo qual 
requer a Gratificação de Titulação instituída pela Lei Estadual nº 8.596/2018, 
consubstanciado na apresentação de certidão de conclusão do curso de Pós-
graduação lato sensu em investigação forense e Perícia criminal;
coNsideraNdo as informações apresentadas pelo departamento de ges-
tão de Pessoas e pelo departamento de finanças e Planejamento, o pa-
recer jurídico exarado e tudo o mais que consta dos autos do processo 
administrativo eletrônico nº 2021/807652.
resolve:
conceder, com fundamento no art. 26, § 2º, e no art. 27, inciso iii, da lei 
nº 8.596/2018, bem como na resolução nº 04/2018-conselho, Gratifica-
ção de titulação à servidora lÚcia HeleNa liMa costa, ocupante do car-
go efetivo de auxiliar Ministerial de controle externo, matrícula nº 200125, 
no percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 4º, inciso iii, 
da Resolução nº 04/2018-Conselho, com efeitos financeiros a contar da 
data de apresentação da certidão de conclusão do curso.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
gUilHerMe da costa sPerrY
Procurador-geral de contas

Protocolo: 694040
..

MiNistéRio PúBLico
Do EstADo Do PARÁ

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 064/2020-MP/PA.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa g g loPes Me.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço de acesso à in-
ternet para a Promotoria de justiça de são joão do araguaia/Pa. Prorroga-
ção do prazo de vigência do contrato original por mais 08 (oito) meses, nos 
termos do artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/1993, art. 24, ii da lei de li-
citações e decreto nº 9.412/2018 c/c cláusula Nona, item 9.1 do contrato.
data de assinatura: 18/08/2021.
vigência do aditamento: 06/11/2021 a 05/07/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor geral de justiça.

Protocolo: 694069
.

Aviso DE LicitAção
.

Número do Processo: 025/2021-sGJ-tA
Modalidade: Pregão eletrônico nº 042/2021-MP/Pa
objeto: aquisição de filtros e elementos filtrantes, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
regime de execução: indireta
tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
 entrega do edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: Uasg - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 01/09/2021
Hora da abertura: 9:00h (Nove Horas) – Horário de brasÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.128.1494.8943 – Capacitação e valorização de pessoas
elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar becHara Nader Mattar jUNior

Protocolo: 693746
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Aviso DE LicitAção
Número do Processo: 003/2021-sGJ-tA.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 041/2021-MP/Pa.
objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de cobertura fotográfica de eventos institucionais e 
documentação fotográfica sob demanda para formação de acervo de ima-
gens do Ministério Público do estado do Pará (MPPa).
regime de execução: indireta.
tipo de licitação: Menor Preço por item.
Modo de disputa: aberto.
entrega do edital: No site https://www.gov.br/compras/pt-br/ ou no Portal 
da transparência no site www.mppa.mp.br.
observação: Uasg - 925980.
responsável pelo certame: lays favacho bastos.
local de abertura: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
data da abertura: 31/08/2021.
Hora da abertura: 9:00h (Nove Horas) – Horário de brasÍlia.
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
elemento: 3390-39 – outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica;
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: cesar bechara Nader Mattar junior.

Protocolo: 693772
..

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

Núm. da Dispensa: 28/2021-MP/PA.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa a i de Mello 
eireli-Me (cNPj: 18.833.886/0001-10).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
justiça de brasil Novo/Pa.
valor total: r$ 8.878,32 (oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 16/08/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar júnior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 693898
.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 0721/2021-MP/suB-Ji
o sUbProcUrador-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 2072/2021-MP/Pgj, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de justiça Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de subprocurador-geral de 
justiça, para a área jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio eduardo barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNsideraNdo os termos do requerimento protocolizado no “gedoc” 
sob o n.º 118355/2021,
r e s o l v e:
aUtorizar a Promotora de justiça HeleM talita lira foNtes a gozar 
16 (dezesseis) dias restantes de férias, estabelecidas pela Portaria n.º 
0276/2021-MP/sUb-ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria n.º 0432/2021-MP/sUb-ji, no período de 23/06 a 08/07/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNstitUcioNal.
 belém, 17 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de justiça, para a área jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0722/2021-MP/suB-Ji
o sUbProcUrador-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 2072/2021-MP/Pgj, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de justiça Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de subprocurador-geral de 
justiça, para a área jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio eduardo barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNsideraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNsideraNdo a competência administrativa do Procurador-geral de 
justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo os termos do requerimento protocolizado no “gedoc” 
sob o n.º 120580/2021,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor de 
justiça doMiNgos sávio alves de caMPos, estabelecidas pela Portaria 
n.º 3.562/2020-MP/Pgj, no período de 01 a 30/07/2021, para gozo oportuno.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNstitUcioNal.
 belém, 17 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de justiça, para a área jurídico-institucional, em exercício

PoRtARiA Nº 0723/2021-MP/suB-Ji
o sUbProcUrador-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 2072/2021-MP/Pgj, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de justiça Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de subprocurador-geral de 
justiça, para a área jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio eduardo barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNsideraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada 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 120795/2021,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de justiça lÍliaN 
NUNes e NUNes, estabelecidas pela Portaria n.º 0391/2021-MP/sUb-ji, no 
período de 28/06 a 27/07/2021, a contar de 12/07/2021, para gozo oportuno.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNstitUcioNal.
 belém, 17 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de justiça, para a área jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0724/2021-MP/suB-Ji
o sUbProcUrador-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 2072/2021-MP/Pgj, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de justiça Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de subprocurador-geral de 
justiça, para a área jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio eduardo barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNsideraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada 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 121898/2021,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de justiça alessaNdra rebelo clÓs, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/Pgj, no período de 19/07 a 17/08/2021, a 
contar de 26/07/2021, para gozo oportuno.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNs-
titUcioNal.
 belém, 17 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de justiça, para a área jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0726/2021-MP/suB-Ji
o sUbProcUrador-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 2072/2021-MP/Pgj, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de justiça Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de subprocurador-geral de 
justiça, para a área jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio eduardo barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNsideraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada 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 123587/2021,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de justiça tÚlio 
cHaves Novaes, estabelecidas pela Portaria n.º 0504/2021-MP/sUb-ji, no 
período de 20/07 a 18/08/2021, a contar de 09/08/2021, para gozo oportuno.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNstitUcioNal.
 belém, 17 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de justiça, para a área jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0727/2021-MP/suB-Ji
o sUbProcUrador-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 2072/2021-MP/Pgj, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de justiça Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de subprocurador-geral de 
justiça, para a área jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio eduardo barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
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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 123389/2021,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de justiça 
fraNcYs lUcY galHardo do vale, estabelecidas pela Portaria n.º 
0615/2021-MP/sUb-ji, no período de 26/07 a 24/08/2021, a contar de 
05/08/2021, para gozo oportuno.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNstitUcioNal.
 belém, 17 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de justiça, para a área jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0728/2021-MP/suB-Ji
o sUbProcUrador-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 2072/2021-MP/Pgj, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de justiça Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de subprocurador-geral de 
justiça, para a área jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio eduardo barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNsideraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada 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 122871/2021,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de justiça 
breNda Melissa ferNaNdes loUreiro braga, estabelecidas pela 
Portaria n.º 0545/2021-MP/sUb-ji, no período de 19/07 a 17/08/2021, 
a contar de 03/08/2021, para gozo oportuno.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNstitUcioNal.
 belém, 17 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de justiça, para a área jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0729/2021-MP/suB-Ji
o sUbProcUrador-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 2072/2021-MP/Pgj, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de justiça Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de subprocurador-geral de 
justiça, para a área jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio eduardo barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNsideraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada 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 122661/2021,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
justiça NiltoN gUrjÃo das cHagas, estabelecidas pela Portaria n.º 
0544/2021-MP/sUb-ji, no período de 12/07 a 10/08/2021, a contar de 
03/08/2021, para gozo oportuno.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNstitUcioNal.
 belém, 17 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de justiça, para a área jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0730/2021-MP/suB-Ji
o sUbProcUrador-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 2072/2021-MP/Pgj, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de justiça Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de subprocurador-geral de 
justiça, para a área jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio eduardo barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNsideraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNsideraNdo a competência administrativa do Procurador-geral de 
justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo os termos do requerimento protocolizado no “gedoc” 

sob o n.º 122647/2021,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de justiça 
viviaNe lobato sobral, estabelecidas pela Portaria n.º 0750/2021-
MP/sUb-ji, no período de 19/07 a 17/08/2021, a contar de 02/08/2021, 
para gozo oportuno.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNstitUcioNal.
 belém, 17 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de justiça, para a área jurídico-institucional, em exercício

Protocolo: 693733
..

outRAs MAtéRiAs
.

MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
Extrato da PoRtARiA n° 040/2021-MP/6JMAB
a 6ª Promotora de justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000392-940/2021 que se encontra à disposição 
na Promotoria de justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, esq. 
c/ rod. transamazônica - agrópolis do iNcra, ceP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 040/2021-MP/6PjMab
envolvido: Município de Marabá, italo todde e cia. ltda-Me.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Decreto Municipal nº 
226/2021 durante a realização do show do cantor joÃo goMes, a ser re-
alizado no dia 20/08/2021 no município de Marabá.
Mayanna silva de souza queiroz - Promotora de justiça.

Protocolo: 694074
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 048/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base  nos artigos 129, iii, da 
constituição federal; art. 52, vi, “a”, da lei complementar estadual nº. 
57/2006; art. 25, iv, “a” e 26, “a”, da lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da lei 
nº 7.347/85; lei 8.078/90, torna público o Procedimento administrativo nº 
048/2021-MP/4ªPj itaituba, 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 048/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 002840-922/2021
data de instauração: 09 de agosto de 2021.
 assunto: instaura Procedimento administrativo  para acompanhar polí-
ticas públicas implementadas pela Prefeitura Municipal de Itaituba a fim 
regularizar a contratação de serviços referente a construção e conclusão 
das obras no Município de itaituba, pelo referido ente.
 Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694082
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 049/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base nos artigos 129, iii, da 
constituição federal; art. 52, vi, “a”, da lei complementar estadual nº. 
57/2006; art. 25, iv, “a” e 26, “a”, da lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da lei 
nº 7.347/85; lei 8.078/90, torna público o Procedimento administrativo nº 
049/2021-MP/4ªPj itaituba, 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 049/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 004532-922/2020
data de instauração: 11 de agosto de 2021.
 assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar as providên-
cias adotadas pela Prefeitura Municipal de itaituba para acompanhamento de 
vendas de passagem no terminal Hidroviário de itaituba intermediado pela rvc 
de freitas Me de propriedade em de roNNY voN correa de freitas, atra-
vés da secretaria de administração do qual também é secretário da Pasta.
 Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694085
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 045/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base nos artigos 129, iii, da 
constituição federal; art. 52, vi, “a”, da lei complementar estadual nº. 
57/2006; art. 25, iv, “a” e 26, “a”, da lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da lei 
nº 7.347/85; lei 8.078/90, torna público o Procedimento administrativo nº 
045/2021-MP/4ªPj itaituba, 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 045/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº  000173-922/2020
data de instauração: 04 de agosto de 2021.
 Assunto: Instaura Procedimento Administrativo com o objetivo de fiscalizar e 
acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a promover boas 
práticas de consumo nas relações mantidas entre as partes, buscando, assim, 
evitar a ocorrência de práticas abusivas contra as relações de consumo no local
 Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694049
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MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 046/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base  nos artigos 129, iii, da 
constituição federal; art. 52, vi, “a”, da lei complementar estadual nº. 
57/2006; art. 25, iv, “a” e 26, “a”, da lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da lei 
nº 7.347/85; lei 8.078/90, torna público o Procedimento administrativo nº 
046/2021-MP/4ªPj itaituba, 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 046/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 003977-922/2020
data de instauração: 06 de agosto de 2021.
 assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar proceder 
com as investigações e levantamento de informações para instruir a ação 
civil Pública, visando a compensação dos danos ambientais causados por 
P.s Nascimnto Pinto iindústria e comércio eireli, cNPj: 21.854.033/0001-
79, por vender 27,333 m³ de madeira serrada, sem licença para todo o 
tempo de viagem conforme o tco nº 1714863190114223000.
 Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694052
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 047/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base  nos artigos 129, iii, da 
constituição federal; art. 52, vi, “a”, da lei complementar estadual nº. 
57/2006; art. 25, iv, “a” e 26, “a”, da lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da lei 
nº 7.347/85; lei 8.078/90, torna público o Procedimento administrativo nº 
047/2021-MP/4ªPj itaituba, 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 047/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 000577-922/2021
data de instauração: 04 de agosto de 2021.
 assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar as pro-
vidências adotadas pela Prefeitura Municipal de itaituba para execução do 
acórdão proferido pelo tcM, que aplicaram as penalidades de ressarci-
mento ao erário em face de cleoci Portela de agUiar, ordenadora 
do fUNdo MUNiciPal de saÚde- fMs de itaituba, no processo de nº. 
201681424-00 (acórdão nº. 35.380/2019), em razão das irregularidades 
nas contas do ex-gestora, referente ao FMS no exercício financeiro, bem 
como sobre o descumprimento do termo de ajustamento de gestão-tag.
 Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694054
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 044/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base nos artigos 129, iii da cons-
tituição federal; art. 52, vi, “a”, da lei complementar estadual nº 47/2006; 
art. 25, iv, “a” e 26, “a”, da lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da lei 7.347/85; lei 
8.076/90, torna público o Procedimento administrativo nº 044/2021-MP/4ªPj 
itaituba, 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 044/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 000914-922/2020
data de instauração: 04 de agosto de 2021.
 assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar implan-
tações realizadas pela Prefeitura Municipal de Itaituba, a fim de instituir o 
ensino de educação física e com isso redução de carga horária dos profes-
sores do município de itaituba, pelo referido ente.
 Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694042
Ministério Público do Estado do Pará
Extrato da PoRtARiA nº 034/2021-MP-3º PJ/MA/Pc/Hu – bel
 o 3º ProMotor de jUstiÇa do Meio aMbieNte, PatriMôNio cUltUral, 
HabitaÇÃo e UrbaNisMo de belÉM, torna pública a Portaria nº 
034/2021-MP-3º Pj/Ma/Pc/HU – bel de 06.08.2021 que instaurar o 
Procedimento administrativo nº 000047-113/2021- MP-3º Pj Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de belém, sito na rua ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
 data da instauração: 06.08.2021
objeto: diversas demandas apresentadas pelo corpo de bombeiros, quan-
to ao não atendimento de medidas de segurança contra incêndio e outras 
emergências de diversos estabelecimentos e órgãos públicos e privados na 
região metropolitana de belém.
Promotor de justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 694027
Ministério Público do Estado do Pará
Extrato da PoRtARiA nº 035/2021-MP-3º PJ/MA/Pc/Hu – bel
 o 3º ProMotor de jUstiÇa do Meio aMbieNte, PatriMôNio cUltUral, 
HabitaÇÃo e UrbaNisMo de belÉM, torna pública a Portaria nº 
035/2021-MP-3º Pj/Ma/Pc/HU – bel de 13.08.2021 que instaurar o 
Procedimento administrativo nº 000622-125/2020- MP-3º Pj Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de belém, sito na rua ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
 data da instauração: 13.08.2021
objeto: ocupação por camelôs na rua joão alfredo, centro de belém, área 
de comércio, pois, segundo relatos, a ocupação na via poderia atrapalhar 
evasão em razão de incêndio e que, além disso, a grande ocupação contraria 
a recomendação de distanciamento social exigida pelas autoridades de saúde.
Promotor de justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 694034

ExtRAto DA REcoMENDAção Nº 010 /2021- MP/PJu: “o 
MiNistÉrio PÚblico do estado do Pará, neste ato representado pelo 
Promotor de justiça de Uruará-Pa, recoMeNda ao excelentíssimo senhor 
Prefeito do Município de Uruará-Pa que, através das respectivas secretarias 
ou órgãos de controle interno, adote as seguintes e imediatas providências: 
a) seja estabelecida, mediante decreto, a vacinação compulsória de 
agentes públicos municipais com fundamento na norma do art. 3º, iii, “d”, 
da lei federal nº 13.979/2020, sob pena de a recusa injustificada ensejar 
a instauração de sindicância/procedimento administrativo disciplinar (em 
relação aos agentes públicos) para a aplicação das sanções previstas 
em norma local, ou substituição (agentes com vínculos precários); b) 
promova campanhas educativas aos agentes públicos sobre a importância 
da vacinação e sobre como se proteger e evitar possível transmissão 
da covid-19, advertindo-os das consequências de eventual recusa 
injustificada; c) monitore a vacinação dos agentes públicos municipais; 
d) instaure sindicância ou processo administrativo disciplinar em desfavor 
dos agentes públicos municipais que se recusarem injustificadamente 
a se vacinar (com as duas doses, ou com dose única, dependendo do 
imunizante ofertado, assegurando o contraditório e a ampla defesa, 
para averiguar se o agente possui alguma condição pessoal de saúde, 
devidamente amparada em documento médico válido e circunstanciado, 
que justifique a sua recusa à vacinação e recomende-o o trabalho 
remoto, adotando, concomitantemente, posturas de conscientização 
sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes; d.1. 
Sendo clinicamente justificada a recusa, o ente municipal deverá adotar 
medidas de proteção ao agente público, como a sua transferência para o 
trabalho não presencial, se possível, na forma da legislação, de modo a 
não prejudicar a imunização da coletividade de agentes públicos; d.2. em 
não sendo possível o trabalho remoto e sendo legítima a recusa, não existe 
fundamento técnico para caracterização do ato faltoso do agente público, 
devendo o ente municipal adotar medidas de organização do trabalho, 
de proteção coletiva e de proteção individual; d.3. diante da recusa, a 
princípio injustificada, deverá o ente municipal verificar as medidas 
necessárias ao esclarecimento do agente público, fornecendo-lhe todas 
as informações necessárias para elucidação a respeito do procedimento 
de vacinação e das consequências jurídicas da recusa injustificada; d.4. 
Persistindo a recusa injustificada, o agente público deverá ser afastado do 
ambiente de trabalho, sob pena de colocar em risco a imunização coletiva, 
e o ente municipal poderá aplicar-lhe as sanções disciplinares cabíveis após 
regular processo administrativo, pois deve-se observar o interesse público, 
já que o valor maior a ser tutelado é a proteção da coletividade; e) No 
que se refere aos agentes públicos com vínculo precário (temporários), se 
estes se recusarem à vacinação sem o amparo de justificativa médica nos 
termos do recomendado nos subitens d.1, d.2 e d.3, deve o ente municipal 
promover a sua substituição por quem já esteja imunizado ou se disponha 
a fazê-lo, obedecendo-se as normativas de regência; f) encaminhe as 
respectivas Portarias de abertura de procedimentos administrativos/
sindicâncias à Promotoria de justiça de UrUará-Pa, à medida em que 
forem sendo emitidas. dirK costa de Mattos jUNior, ProMotor de 
jUstiÇa titUlar de UrUará-Pa (Portaria nº 1.173/2021-MP/Pgj)”.

Protocolo: 693965
ExtRAto DA REcoMENDAção Nº 011/2021: “o MiNistÉrio 
PÚblico do estado do Pará, neste ato representado pelo Promotor 
de justiça de Uruará-Pa, recoMeNda ao excelentíssimo senhora Prefeita 
do Município de Placas-Pa que, através das respectivas secretarias ou 
órgãos de controle interno, adote as seguintes e imediatas providências: a) 
seja estabelecida, mediante decreto, a vacinação compulsória de agentes 
públicos municipais com fundamento na norma do art. 3º, iii, “d”, da 
lei federal nº 13.979/2020, sob pena de a recusa injustificada ensejar a 
instauração de sindicância/procedimento administrativo disciplinar (em 
relação aos agentes públicos) para a aplicação das sanções previstas 
em norma local, ou substituição (agentes com vínculos precários); b) 
promova campanhas educativas aos agentes públicos sobre a importância 
da vacinação e sobre como se proteger e evitar possível transmissão 
da covid-19, advertindo-os das consequências de eventual recusa 
injustificada; c) monitore a vacinação dos agentes públicos municipais; 
d) instaure sindicância ou processo administrativo disciplinar em desfavor 
dos agentes públicos municipais que se recusarem injustificadamente 
à vacinação (com as duas doses, ou com dose única, dependendo do 
imunizante ofertado, assegurando o contraditório e a ampla defesa, 
para averiguar se o agente possui alguma condição pessoal de saúde, 
devidamente amparada em documento médico válido e circunstanciado, 
que justifique a sua recusa à vacinação e recomende-o o trabalho 
remoto, adotando, concomitantemente, posturas de conscientização 
sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes; d.1. 
Sendo clinicamente justificada a recusa, o ente municipal deverá adotar 
medidas de proteção ao agente público, como a sua transferência para o 
trabalho não presencial, se possível, na forma da legislação, de modo a 
não prejudicar a imunização da coletividade de agentes públicos; d.2. em 
não sendo possível o trabalho remoto e sendo legítima a recusa, não existe 
fundamento técnico para caracterização do ato faltoso do agente público, 
devendo o ente municipal adotar medidas de organização do trabalho, 
de proteção coletiva e de proteção individual; d.3. diante da recusa, a 
princípio injustificada, deverá o ente municipal verificar as medidas 
necessárias ao esclarecimento do agente público, fornecendo-lhe todas 
as informações necessárias para elucidação a respeito do procedimento 
de vacinação e das consequências jurídicas da recusa injustificada; d.4. 
Persistindo a recusa injustificada, o agente público deverá ser afastado do 
ambiente de trabalho, sob pena de colocar em risco a imunização coletiva, 
e o ente municipal poderá aplicar-lhe as sanções disciplinares cabíveis após 
regular processo administrativo, pois deve-se observar o interesse público, 
já que o valor maior a ser tutelado é a proteção da coletividade; e) No 
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que se refere aos agentes públicos com vínculo precário (temporários), se 
estes se recusarem à vacinação sem o amparo de justificativa médica nos 
termos do recomendado nos subitens d.1, d.2 e d.3, deve o ente municipal 
promover a sua substituição por quem já esteja imunizado ou se disponha 
a fazê-lo, obedecendo-se as normativas de regência; f) encaminhe as 
respectivas Portarias de abertura de procedimentos administrativos/
sindicâncias à Promotoria de justiça de UrUará-Pa, à medida em que 
forem sendo emitidas. dirK costa de Mattos jUNior, ProMotor de 
jUstiÇa titUlar de UrUará-Pa (Portaria nº 1.173/2021-MP/Pgj)”.

Protocolo: 693966
Extrato de Publicação da PoRtARiA n.º 017/2021-MP/1ª PJDiAt/BELéM-PA
 a ProMotora de jUstiÇa titUlar do 1º cargo da ProMotoria de 
jUstiÇa de defesa das Pessoas coM deficiêNcia e dos idosos, e 
de acideNtes de trabalHo da caPital, dra. socorro de Maria Pereira 
gomes dos santos, torna pública a Portaria n.º 017/2021-MP/1ªPjdiat/
belÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000296-112/2021-MP/1ªPjdiat/belÉM-Pa, que se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público estadual, na rua ângelo custódio, n.º 36, 
anexo i, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 017/2021
data da instauração: 17/08/2021
objeto: garantir à sr.ª Maria triNdade dias, pessoa idosa, 81 (oitenta 
e um) anos de idade, paciente do sistema Único de saúde – sUs (cNs n.º 
700108903286611), o fornecimento dos medicamentos NifediPiNo 10mg, aN-
lodiPiNo 5mg e ass 100mg, de acordo com sua respectiva prescrição médica.
Promotora de justiça: dra. socorro de Maria Pereira gomes dos santos.

Protocolo: 693971
ExtRAto DE AtA DA 8ª sEssão oRDiNÁRiA HíBRiDA Do csMP – 2021
 (Lei nº 8.625, de 12.02.1993 – art. 15, § 1º)
data e Hora – 16/08/2021; início: 9h15min, término: 12h38min.
local – Plenário “octávio Proença de Moraes”, edifício-sede do Ministério 
Público do estado do Pará e por meio de videoconferência (canal do MPPa 
e Youtube). PreseNtes: dr. cesar becHara Nader Mattar jUNior, 
Procurador-geral de justiça, Presidente do conselho superior; dra. dUl-
celiNda lobato PaNtoja, corregedora-geral do Ministério Público, em 
exercício; dr. Waldir Macieira da costa filHo, conselheiro secretário 
e os seguintes conselheiros: dr. Marcos aNtôNio ferreira das Neves, 
dra. Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo, dra. rosa Maria 
rodrigUes carvalHo e dr. fraNcisco barbosa de oliveira.
deliberaÇÕes – após amplamente discutidos os assuntos constantes da 
pauta, conforme detalhadamente descrito na ata desta reunião, arquivada 
em pasta própria, o conselho superior tomou as seguintes decisões:
iteNs da PaUta:
1.apreciação das atas da 4ª sessão ordinária do Plenário virtual, realizada nos 
dias 26/04 a 30/04/2021, e da 5ª sessão ordinária ocorrida em 12/05/2021.
o egrégio conselho superior, à unanimidade, aProvoU as atas supracitadas.
2.julgamento de certames:
2.1. julgamento de remoção na 2ª entrância, para o cargo de 3º Pj de 
bragança, edital n.º 05/2021, gedoc n.º 107.714/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a inscri-
ção dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os pressupostos 
objetivos do art. 89 c/c 98 e art. 225, § 2º da lce nº 057/2006:
lUiz da silva soUza
sUldblaNo oliveira goMes
aNdrÉ cavalcaNti de oliveira
Maria cláUdia vitoriNo gadelHa
alaN joHNNes lira feitosa
arliNdo jorge cabral jÚNior
MariaNa soUsa cavaleiro de Macêdo daNtas
daNiel braga boNa
crYstiNa MicHiKo taKeta MoriKaWa
o egrégio conselho superior, à unanimidade, iNdeferiU a inscrição dos 
candidatos abaixo:
- artHUr diNiz ferreira de Melo, por não preencher o requisito pre-
visto no art. 89, inciso iv, da lei complementar estadual n.º 057, de 
06.07.2006 (ter retornado à carreira, após afastamento, no prazo mínimo 
de seis meses anteriores ao pedido de inscrição);
- reNata valÉlia PiNto cardoso, considerando que informou que não 
preenche o requisito previsto no art. 89, inciso vi, da lce nº 057/2006 e 
por ter sido removida nos seis meses anteriores ao pedido de inscrição;
- david terceiro NUNes PiNHeiro, loreNa de albUqUerqUe raN-
gel Moreira crUz, NaYara saNtos Negrao e Pedro reNaN cajado 
brasil, por terem sido removidos nos seis meses anteriores ao pedido de 
inscrição, nos termos do art. 89, inciso viii, da lce nº 057/2006.
os candidatos carlos laMarcK MagNo barbosa e jose iltoN liMa 
Moreira jUNior desistiram de participar do certame.
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da correge-
doria-geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos 
do art. 26, iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, 
o(a) Promotor(a) de justiça Maria cláUdia vitoriNo gadelHa, que 
ocupa a 97ª (nonagésima sétima) posição na lista de antiguidade da 2ª 
entrância, para remoção ao cargo de 3º Pj de bragaNÇa em razão de 
ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir 
qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.2. julgamento de remoção na 3ª entrância, para o cargo de 5º Pj cível e de defesa 
comunitária e cidadania de icoaraci, edital n.º 19/2021, gedoc n.º 110.197/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a inscrição dos 
candidatos daNiela soUza filHo MoUra e NadilsoN PortilHo goMes, por 
preencherem os pressupostos objetivos do art. 89 c/c 98 da lce nº 057/2006:
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 
fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da corregedoria-

geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do art. 26, 
iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) Promotor(a) 
de justiça daNiela soUza filHo MoUra, que ocupa a 102ª (centésima 
segunda) posição na lista de antiguidade da 3ª entrância, para remoção ao 
cargo de 5º Pj cÍvel e de defesa coMUNitária e cidadaNia de icoara-
ci, em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame 
e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.3. julgamento de remoção na 3ª entrância, para o cargo de 1º Pj de 
violência familiar e doméstica contra Mulher de belém, edital n.º 20/2021, 
gedoc n.º 110.198/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a inscri-
ção dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os pressupostos 
objetivos do art. 89 c/c 98 da lce nº 057/2006:
NadilsoN PortilHo goMes
viviaNe lobato sobral
carMeN bUrle da Mota de freitas
silvia regiNa Messias KlaUtaU
darleNe rodrigUes Moreira
a candidata daNiela soUza filHo MoUra teve sua inscrição prejudicada, 
considerando que foi protocolizada em data anterior à sessão de julgamento 
de sua remoção, nos termos do art. 56, § 9º do regimento interno do csMP.
a candidata siNara loPes liMa de brUYNe desistiu de participar do certame.
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 
fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da corregedoria-
geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do art. 26, 
iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) Promotor(a) 
de justiça darleNe rodrigUes Moreira, que ocupa a 84ª (octogésima 
quarta) posição na lista de antiguidade da 3ª entrância, para remoção ao 
cargo de 1º Pj de violêNcia faMiliar e doMÉstica coNtra a MUlHer 
de belÉM, em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no 
certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.4. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de aveiro, 
edital n.º 26/2021, gedoc n.º 110.204/2021.
o egrégio conselho superior toMoU coNHeciMeNto que os candidatos 
inscritos desistiram de participar do certame e deterMiNoU que o cargo 
fique disponível para provimento inicial na carreira, devendo, no entanto, 
ser encaminhado ao e-mail funcional do Promotor de justiça substituto de 
1ª entrância, solicitação para se manifestar acerca de interesse de opção 
ao cargo deserto, nos termos do art. 79, inciso v, da lei complementar 
estadual n.º 057, de 2006.
2.5. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de Ulia-
nópolis, edital n.º 27/2021, gedoc n.º 110.210/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a inscri-
ção dos candidatos carlos ferNaNdo crUz da silva e cYNtHia gra-
ziela da silva cordeiro, por estarem em igualdade de condições, vez 
que foram removidos há menos de seis meses do pedido de inscrição, não 
preenchendo o requisito previsto no art. 89, inciso viii, da lei complemen-
tar estadual n.º 057, de 06.07.2006.
os candidatos odÉlio diviNo garcia jÚNior, alexaNdre azevedo 
de Mattos MoUra costa, dirK costa de Mattos jUNior e PaloMa 
saKaleM desistiram de participar do certame.
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da correge-
doria-geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos 
do art. 26, iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, 
o(a) Promotor(a) de justiça cYNtHia graziela da silva cordeiro, que 
ocupa a 57ª (quinquagésima sétima) posição na lista de antiguidade da 
1ª entrância, para remoção ao cargo de Pj de UliaNÓPolis, em razão de 
ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir 
qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.6. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de acará, 
edital n.º 28/2021, gedoc n.º 110.205/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a inscri-
ção dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os requisitos pre-
vistos no art. 89, da lei complementar estadual n.º 057, de 06.07.2006:
Márcio de alMeida farias
alexaNdre azevedo de Mattos MoUra costa
MUller MarqUes siqUeira
aliNe Neiva alves da silva
gersoN alberto de fraNÇa
PaloMa saKaleM
brUNo alves câMara
Mário cÉsar NabaNtiNo arrais braÚNa
o egrégio conselho superior iNdeferiU a inscrição dos candidatos car-
los ferNaNdo crUz da silva e dirK costa de Mattos jUNior, por 
terem sido removido/lotado nos seis meses anteriores ao pedido de insri-
ção, nos termos do art. 89, inciso viii, da lce nº 057/2006.
o candidato tHiago ribeiro saNaNdres teve sua inscrição prejudicada, 
considerando que foi protocolada em data anterior à sessão de julgamento 
de sua remoção, nos termos do art. 56, § 9º do regimento interno do csMP.
as candidatas lÍvia triPac Mileo câMara, MaNoel adiltoN Peres de oli-
veira e lUciaNa vascoNcelos Mazza desistiram de participar do certame.
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 
fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da corregedoria-
geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do art. 26, 
iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) Promotor(a) 
de justiça MUller MarqUes siqUeira, que ocupa a 32ª (trigésima segun-
da) posição na lista de antiguidade da 1ª entrância, para remoção ao cargo de 
Pj de acará, em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer 
no certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.7. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de Porto 
de Moz, edital n.º 29/2021, gedoc n.º 110.211/2021.
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o egrégio conselho superior toMoU coNHeciMeNto que os candidatos inscri-
tos desistiram de participar do certame e DETERMINOU que o cargo fique dispo-
nível para provimento inicial na carreira, devendo, no entanto, ser encaminhado 
ao e-mail funcional do Promotor de justiça substituto de 1ª entrância, solicitação 
para se manifestar acerca de interesse de opção ao cargo deserto, nos termos do 
art. 79, inciso v, da lei complementar estadual n.º 057, de 2006.
2.8. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de Medi-
cilândia, edital n.º 30/2021, gedoc n.º 110.206/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a inscri-
ção da candidata PaloMa saKaleM, por preencher os requisitos previstos 
no art. 89, da lei complementar estadual n.º 057, de 06.07.2006.
o egrégio conselho superior iNdeferiU a inscrição dos candidatos cYNtHia gra-
ziela da silva cordeiro, carlos ferNaNdo crUz da silva e dirK costa 
de Mattos jUNior, por terem sido removidos/lotado nos seis meses anteriores ao 
pedido de inscrição, nos termos do art. 89, inciso viii, da lce nº 057/2006.
o candidato alexaNdre azevedo de Mattos MoUra costa desistiu de 
participar do certame.
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 
fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da corregedoria-
geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do art. 26, 
iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) Promotor(a) 
de justiça PaloMa saKaleM, que ocupa a 54ª (quinquagésima quarta) posi-
ção na lista de antiguidade da 1ª entrância, para remoção ao cargo de Pj de 
MedicilâNdia, em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer 
no certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.9. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de santa-
na do araguaia, edital n.º 31/2021, gedoc n.º 110.212/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a inscri-
ção dos candidatos odÉlio diviNo garcia jÚNior e leoNardo jorge 
liMa caldas, por preencherem os requisitos previstos no art. 89, da lei 
complementar estadual n.º 057, de 06.07.2006.
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da correge-
doria-geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos 
do art. 26, iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, 
o(a) Promotor(a) de justiça leoNardo jorge liMa caldas, que ocupa a 
45ª (quadragésima quinta) posição na lista de antiguidade da 1ª entrância, 
para remoção ao cargo de Pj de saNtaNa do aragUaia, em razão de 
ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir 
qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.10. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de 2º Pj de 
são félix do xingu, edital n.º 32/2021, gedoc n.º 110.208/2021.
o egrégio conselho superior toMoU coNHeciMeNto que não houve ins-
critos e DETERMINOU que o cargo fique disponível para provimento inicial 
na carreira, devendo, no entanto, ser encaminhado ao e-mail funcional do 
Promotor de justiça substituto de 1ª entrância, solicitação para se mani-
festar acerca de interesse de opção ao cargo deserto, nos termos do art. 
79, inciso v, da lei complementar estadual n.º 057, de 2006.
itens 2.1 a 2.10, votaram os seguintes Membros: cesar bechara Nader 
Mattar junior, Presidente do conselho superior; dulcelinda lobato Pantoja, 
corregedora-geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira 
da costa filho, Maria do socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria ro-
drigues carvalho e francisco barbosa de oliveira. registrou-se o voto do 
conselheiro Marcos antônio ferreira das Neves nos itens 2.7 a 2.10.
3.apreciação de expediente:
3.1. Protocolo siP n.º 8385/2021 (referente ao siMP n.º 000253-151/2014)
requerente: Nilo emanoel rendeiro de Noronha (advogado: dr. filipe coutinho da silveira)
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
interessados: edmilson brito rodrigues
izabela jatene de souza (advogado(s): dr. francisco brasil Monteiro filho, 
dr. sábato giovanni Megale rossetti)
assunto: Pedido de nulidade do julgamento do processo n.º 000253-
151/2014, realizado no dia 09/06/2021
o exmo. Presidente do conselho superior, dr. cesar becHara Nader Mat-
tar jUNior, apregoou o item. ato contínuo, a exma. conselheira relatora do 
processo n.º 000253-151/2014, dra. Maria do socorro MartiNs car-
valHo MeNdo, expôs os fatos referentes ao expediente n.º 8385/2021 e 
proferiu seu voto. após, o exmo. advogado da sra. izabela jatene de souza, 
dr. fraNcisco brasil MoNteiro filHo, pediu para se manifestar.
diante de todo o exposto, o egrégio conselho superior, à unanimidade, nos 
termos do voto da conselheira relatora, decidiU pelo iNdeferiMeNto 
do pedido de declaração de nulidade apresentado pelo investigado, sr. Nilo 
emanoel rendeiro de Noronha, e manteve as determinações anteriormen-
te apontadas no bojo do inquérito civil n.º 000253-151/2014, vez que 
os processos administrativos apresentam peculiaridades em relação aos 
processos judiciais e no caso do procedimento adotado pelo conselho su-
perior, com base no  princípio do informalismo, não está sujeito ao mesmo 
rigor formal que os processos judiciais, o qual determina tão só a intima-
ção por meio de Diário Oficial e, a falta de intimação do causídico, para 
a realização da sessão de julgamento do conselho superior, ocorrida no 
dia 09/06/2021, não trouxe nenhum prejuízo comprovado ao investigado, 
visto que o Órgão colegiado não enfrentou o mérito processual, reser-
vando-se apenas a determinar o fiel cumprimento de todas as diligências 
previamente estabelecidas pelo próprio conselho superior.
item 3.1 votaram os seguintes Membros: cesar bechara Nader Mattar junior, 
Presidente do conselho superior; dulcelinda lobato Pantoja, corregedora-
geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira da costa filho, 
Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do socorro Martins carvalho Mendo 
(relatora), rosa Maria rodrigues carvalho e francisco barbosa de oliveira.
4.julgamento de Processos:
4.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir Macieira da costa filHo:
4.1.1. Processo n.º 000002-012/2021

requerente(s): Promotor de justiça evandro de aguiar ribeiro
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
origem: conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
assunto: autorização de afastamento das funções, para frequentar curso 
de Pós-graduação stricto sensu, Mestrado em direito na Pontifícia Univer-
sidade católica de são Paulo (PUc/sP)
o egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, decidiU pelo deferiMeNto do requerimento pleiteado 
pelo Promotor de justiça evandro de aguiar ribeiro, para que possa se 
afastar do exercício de suas atividades funcionais e frequentar curso de 
Pós-graduação na Pontifícia Universidade católica de são Paulo (PUc/sP), 
durante o período de 21/08/2021 a 02/08/2023.
item 4.1.1 votaram os seguintes Membros: cesar bechara Nader Mattar junior, 
Presidente do conselho superior; dulcelinda lobato Pantoja, corregedora-geral 
do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira da costa filho (relator), 
Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do socorro Martins carvalho Mendo, 
rosa Maria rodrigues carvalho e francisco barbosa de oliveira.
4.2. Processos de relatoria da conselheira Maria do socorro MartiNs 
carvalHo MeNdo:
4.2.1. Processo n.º 000052-012/2019
requerente(s): Promotora de justiça lílian regina furtado braga
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
origem: conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
assunto: comunicação de retorno às atividades ministeriais, após afasta-
mento da Promotora de justiça lílian regina furtado braga para frequentar 
curso de Mestrado na Universidade federal fluminense (Niterói/rj)
o egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da conse-
lheira relatora, toMoU coNHeciMeNto da comunicação feita pela Promoto-
ra de justiça lílian regina furtado braga, quanto ao seu retorno às atividades 
ministeriais no dia 01/07/2021, bem como em relação a frequência e ao apro-
veitamento do Mestrado cursado pela mencionada Promotora de justiça na 
Universidade federal fluminense (Niterói/rj). decidiU, ainda, acautelar os 
autos na secretaria do csMP para posteriores comunicações.
4.2.2. Processo n.º 000044-132/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará (MPPa)
requerido(s): secretaria Municipal de educação de jacundá
origem: Promotoria de justiça de jacundá
assunto: averiguar fornecimento de merenda escolar no Município de jacundá
o item foi apregoado como sigiloso e a exma. conselheira relatora, dra. 
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo, sugeriu que não fosse 
interrompida a transmissão da sessão, quando do julgamento deste pro-
cesso. o e. conselho superior, à unanimidade, concordou com o sugerido 
e decidiU pela não interrupção da sessão.
após, o egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da 
conselheira relatora, decidiU pelo coNHeciMeNto e pela HoMologa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso 
vii do regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lce n.º 
057/2006, bem como em atenção à súmula n.º 01/2011 do csMP, visto 
que houve o atendimento das recomendações Ministeriais, pelo Municí-
pio de jacundá, quanto à implementação de novo cardápio oferecido nas 
escolas daquele Município em conformidade com os padrões de qualidade 
estabelecidos na resolução cd/fNde n.º 26 de 2013.
4.2.3. Processo n.º 001396-801/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará (MPPa)
requerido(s): secretaria de segurança Pública (estado do Pará)
origem: 1ª Pj criminal de altamira
assunto: investigar fatos ocorridos com detentos da Unidade Prisional (crralt)
o item foi apregoado como sigiloso e a exma. conselheira relatora, dra. 
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo, sugeriu que não fosse 
interrompida a transmissão da sessão, quando do julgamento deste pro-
cesso. o e. conselho superior, à unanimidade, concordou com o sugerido 
e decidiU pela não interrupção da sessão.
o egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora decidiU pelo NÃo coNHeciMeNto da promoção de ar-
quivamento do feito, com a consequente devolução dos autos à Promotoria 
de justiça de origem, conforme disposto na súmula n.º 002/2017 do csMP 
e no enunciado n.º 18 do csMP, visto que não compete ao csMP rever pro-
cedimentos extrajudiciais que tenham sido objeto de ação ajuizada. deci-
DIU, ainda, encaminhar sugestão à Corregedoria-Geral do MPPA, para fins 
de expedição de recomendação nos termos do enunciado n.º 13 do csMP.
itens 4.2.1 a 4.2.3 votaram os seguintes Membros: cesar bechara Nader Mattar 
junior, Presidente do conselho superior; dulcelinda lobato Pantoja, corregedo-
ra-geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira da costa filho, 
Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do socorro Martins carvalho Mendo 
(relatora), rosa Maria rodrigues carvalho e francisco barbosa de oliveira.
4.3. Processos de relatoria da conselheira rosa Maria rodrigUes carvalHo:
4.3.1. Processo n.º 000222-012/2015
requerente(s): Promotor de justiça franklin lobato Prado
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
origem: conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
assunto: envio de comprovantes de atividades acadêmicas durante perío-
do de afastamento do Membro para frequentar doutorado na Universidade 
de salamanca/espanha
o exmo. Presidente do conselho superior, dr. cesar becHara Nader Mat-
tar jUNior, apregoou o item. ato contínuo, a exma. conselheira relatora, 
dra. rosa Maria rodrigUes carvalHo, proferiu o seu voto. após, o Pro-
motor de justiça franklin lobato Prado pediu para se manifestar quanto à 
apresentação do documento definitivo de conclusão de seu Doutorado.
após, o egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto 
da conselheira relatora, retificado em sessão, decidiU pelo acaute-
lamento dos autos de afastamento na secretaria do csMP, até março de 
2022, visto que o Promotor de justiça franklin Prado comprovou a defesa 
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de sua tese ocorrida no dia 08/04/2019 na qual, inclusive, obteve menção 
honrosa. Registrou-se que a prorrogação da apresentação da certificação 
definitiva do Doutorado, mera formalidade, deu-se por conta das dificulda-
des decorrentes da atual pandemia.
4.3.2. Processo n.º 000026-012/2020
requerente(s): Promotor de justiça túlio chaves Novaes
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
origem: conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
assunto: Pedido de autorização de afastamento para frequentar curso de 
Pós-doutorado no internacional institute of social studies (iss), na Uni-
versidade de erasMUs, cidade de Haia/ Holanda
o egrégio conselho superior, à maioria, nos termos do voto da conselheira 
relatora, decidiU pelo iNdeferiMeNto do requerimento pleiteado pelo 
Promotor de justiça túlio chaves Novaes, para frequentar curso de Pós-
doutorado no internacional institute of social studies (iss), na Univer-
sidade de erasMUs, cidade de Haia/Holanda. registrou-se o voto diver-
gente do exmo. conselheiro secretário, dr. Waldir Macieira da costa filho.
item 4.3.1 votaram os seguintes Membros: cesar bechara Nader Mattar 
junior, Presidente do conselho superior; dulcelinda lobato Pantoja, cor-
regedora-geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira 
da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do socorro Mar-
tins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho (relatora) e francisco 
barbosa de oliveira. quanto ao item 4.3.2, votaram os mesmos Membros 
do item 4.3.1, com exceção do exmo. conselheiro francisco barbosa de 
oliveira, conforme estabelecido no art. 156 da lce n.º 057/2006 c/c art. 
49 do regimento interno do csMP.
5.o que ocorrer.
o exmo. conselheiro secretário, dr. Waldir Macieira da costa filho, fez 
uso da palavra e sugeriu que a próxima sessão administrativa do conse-
lho superior fosse realizada no dia 15/09/2021 (quarta-feira), às 14h. os 
conselheiros presentes acataram a sugestão do conselheiro secretário e 
deixaram agendada mencionada sessão.
Nada mais foi deliberado.
belém-Pa, 18 de agosto de 2021.
Waldir Macieira da costa filHo
Procurador de justiça
secretário do conselho superior do MPPa

Protocolo: 693968
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 050/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base no art. 129, ii, da consti-
tuição federal e com fundamento no artigo 69, inciso ii, e parágrafo único, 
alínea “d”, da lei complementar estadual nº141/96, e artigo 6º, inciso xx, 
da lei complementar federal nº 75/93, torna público o Procedimento ad-
ministrativo nº 050/2021-MP/4ªPj itaituba, 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 050/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 005128-922/2018
data de instauração: 11 de agosto de 2021.
 Assunto: Retifica a PORTARIA nº 064/2019-MP/PJA, que passa a ser: Instaurar 
Procedimento administrativo para acompanhar a prestação de contas da 
fundação aguiar, até então os dirigentes se tratavam de agentes públicos.
 Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694090
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 052/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base nos artigos 129, iii, 
da constituição federal; art. 52, vi, “a”, da lei complementar estadual 
nº. 57/2006; art. 25, iv, “a” e 26, “a”, da lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, 
da lei nº 7.347/85; lei 8.078/90, torna público o Procedimento adminis-
trativo nº 052/2021-MP/4ªPj itaituba, 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 052/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 002923-922/2020
data de instauração: 12 de agosto de 2021.
 assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar proce-
der com as investigações e levantamento de informações para instruir a 
ação civil Pública, visando a compensação dos danos ambientais causa-
dos por Madecol iNdUstria e coMÉrcio de Madeira ltda, - cNPj: 
12.691.195/0001-42 por ter depósito com 99,390m³ de madeira, sendo 
31,830m³ de madeira serrada e 67.560m³ de madeiras em toras sem au-
torização/licença de órgão ambiental, no município de itaituba.
Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, res-
pondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694099
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 051/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base com fulcro nas dispo-
sições contidas nos artigos 129, iii, da constituição federal; art. 52, vi, 
“a”, da lei complementar estadual nº. 57/2006; art. 25, iv, “a” e 26, “a”, 
da lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da lei nº 7.347/85;lei 8.078/90 , torna 
público o Procedimento administrativo nº 051/2021-MP/4ªPj itaituba, 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 - itai-
tuba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 051/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo - siMP nºs 002603-922/2018 e 001543-922/2020

data de instauração: 09 de agosto de 2021.
 assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar proce-
der com as investigações e levantamento de informações para instruir a 
ação civil Pública, visando a compensação dos danos ambientais causados 
por abel HUYaPUaM de sá alMeida jUNior – cPf: 048.209.769-82, por 
destruir 36,3 hectres de floresta nativa, sem autorização de órgão ambien-
tal, no município de itaituba.
 Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694093
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 052/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base nos artigos 129, iii, da 
constituição federal; art. 52, vi, “a”, da lei complementar estadual nº. 
57/2006; art. 25, iv, “a” e 26, “a”, da lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da lei 
nº 7.347/85; lei 8.078/90, torna público o Procedimento administrativo nº 
052/2021-MP/4ªPj itaituba, 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 052/2021-MP/4ª Pj itaituba
Procedimento administrativo – siMP  nº 005221-922/2018 e 001540-922/2020
data de instauração: 12 de agosto de 2021.
 assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar proce-
der com as investigações e levantamento de informações para instruir a 
ação civil Pública, visando a compensação dos danos ambientais causa-
dos por Madecol iNdUstria e coMÉrcio de Madeira ltda, - cNPj: 
12.691.195/0001-42 por ter depósito com 99,390m³ de madeira, sendo 
31,830m³ de madeira serrada e 67.560m³ de madeiras em toras sem au-
torização/licença de órgão ambiental, no município de itaituba.
 Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 694115
Extrato da Recomendação Nº 001/2021-MP/PJBN
o MiNistÉrio PÚblico do estado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de justiça de Uruará-Pa, respondendo em cumulação pela 
Promotoria de justiça de brasil Novo-Pa, torna pública a recoMeNdaÇÃo 
Nº 001/2021-MP/PjbN, que se encontra à disposição na Promotoria de 
justiça de brasil Novo, situada na rua do comércio, Nº 1136 (Prédio do 
fórum), bairro centro, ceP: 68.148-000, município de brasil Novo/Pa, te-
lefone (93) 3514-1102, e-mail: mpbrasilnovo@mppa.mp.br.
recoMeNdar, ao excelentíssimo senhor Prefeito do Município de brasil 
Novo-Pa que, através das respectivas secretarias ou órgãos de controle 
interno, adote as seguintes e imediatas providências:
a) seja estabelecida, mediante decreto, a vacinação compulsória de agentes 
públicos municipais com fundamento na norma do a 3º, iii, “d”, da lei federal 
nº 13.979/2020, sob pena de a recusa injustificada ensejar a instauração de 
sindicância/procedimento administrativo disciplinar (em relação aos agentes 
públicos) para a aplicação das sanções previstas em norma local, ou substitui-
ção (agentes com vínculos precários), atendidas as normas em vigor.
b) promova campanhas educativas aos agentes públicos sobre a importância 
da vacinação e sobre como se proteger e evitar a possível transmissão da 
COVID-19, advertindo-os das consequências de eventual recusa injustificada;
c) monitore a vacinação dos agentes públicos municipais;
d) instaure sindicância ou processo administrativo disciplinar em desfavor 
dos agentes públicos municipais que se recusarem injustificadamente à 
vacinação (com as duas doses, ou com dose única, dependendo do imuni-
zante ofertado), assegurando o contraditório e a ampla defesa, para averi-
guar se o agente possui alguma condição pessoal de saúde, devidamente 
amparada em documento médico válido e circunstanciado, que justifique a 
sua recusa à vacinação e recomende-o o trabalho remoto, adotando, con-
comitantemente, posturas de conscientização sobre a eficácia, segurança 
e contraindicações dos imunizantes;
e) No que se refere aos agentes públicos com vínculo precário (temporários), 
se estes se recusarem à vacinação sem o amparo de justificativa médica nos 
termos do recomendado nos subitens d.1, d.2 e d.3, deve o ente municipal 
promover a sua substituição por quem já esteja imunizado ou se disponha a 
fazê-lo imediatamente, obedecendo-se as normativas de regência.
f) encaminhe as respectivas Portarias de abertura de procedimentos 
administrativos/sindicâncias à Promotoria de justiça de brasil Novo-Pa, à 
medida em que forem sendo emitidas.
brasil Novo/Pa, 18 de agosto de 2021.
dirK costa de Mattos jUNior, ProMotor de jUstiÇa titUlar de 
UrUará-Pa (Portaria nº 1.173/2021-MP/Pgj), em cumulação com as 
atribuições da Promotoria de justiça de brasil Novo-Pa.

Protocolo: 694109
ExtRAto DE PoRtARiA DE iNstAuRAção, de 07/03/2021
instaura o iNqUÉrito civil siMP Nº 001143-083/2020, com objetivo de 
apurar responsabilidade pelas irregularidades na aquisição de medicamen-
tos no contexto da Pandemia do coronavírus, através do Procedimento 
licitatório n° dl-034/2020-fMs, de 04 de junho de 2020; promovendo as 
diligências necessárias ou o arquivamento do presente, nos termos da lei.
PatrÍcia carvalHo Medrado assMaNN
Promotora de justiça titular do 1º cargo da Pj de breves
em trabalho remoto - ato conjunto n. 001/2020 – MP/Pgj/cgMP

Protocolo: 694295
Aviso n.° 18/2021-csMP/MPPA
faço público, a quem interessar possa que a 8ª sessão ordinária do Ple-
nário virtual do conselho superior, realizar-se-á das 8h do dia 23/08 até 
às 18h do dia 27/08/2021, no site: www.mppa.mp.br, para apreciação da 
pauta a seguir:
itENs DA PAutA:
1.1. julgamento de Processos:
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1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir Macieira da costa filHo:
1.1.1. Processo nº 000713-033/2016
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): estado do Pará
origem: 1º Pj de salinópolis
assunto: apurar condições e necessidade de reparos na estrutura do imóvel em 
que funciona a escola dr. Miguel de santa brigida, localizada em salinópolis
1.1.2. Processo nº 000244-125/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): companhia de Habitação do Pará - coHab
origem: 4º Pj dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos
assunto: recurso em Notícia de fato, onde o recorrente alega que estaria 
sendo preterida no Programa cheque Moradia do estado do Pará
1.1.3. Processo nº 000778-073/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de rurópolis
origem: Promotoria de justiça de rurópolis
assunto: apurar não realização de eleições para o conselho tutelar do 
Município de rurópolis, ausência de veículo para desenvolver as atividades 
e ausência de abrigo municipal para receber crianças e adolescentes em 
situação de risco
1.1.4. Processo nº 001296-116/2013
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de belém, governo do estado do Pará
origem: 5º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de belém
assunto: concorrência Pública nº 001/2011 e contrato nº 12/2011 da secre-
taria de Estado de Comunicação e Empresa Griffo Comunicação e Jornalismo.
1.1.5. Processo nº 000315-116/2013
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s):inexistente
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de belém
assunto: apurar possíveis irregularidades na execução de programadas 
destinado à assistência e à saúde em belém. liquidação irregular de des-
pesas relacionadas à assistência farmacêutica básica.
1.1.6. Processo nº 000026-150/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): vice governadoria do estado do Pará
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da vice governadoria 
do estado do Pará
1.1.7. Processo nº 000322-151/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): instituto de assistência dos servidores do estado do Pará - iaseP
origem: 5º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de belém
assunto: apurar inadimplemento do contrato administrativo nº 035/2019, 
realizado entre o instituto de assistência dos servidores do estado do Pará 
e a empresa Marajó locação e serviços ltda.
1.1.8. Processo nº 001002-116/2013
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de belém - guarda Municipal
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades quanto ao uso pela guarda Muni-
cipal de belém (gMb) de sinal luminoso e sonoro em seus veículos
1.1.9. Processo nº 001718-094/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): revendedores de gás de cozinha
origem: 4ª Pj de santa izabel do Pará
assunto: apurar representação a respeito do valor cobrado pelo botijão 
de gás no Município de santa izabel e quanto à existência de um possível 
cartel na cidade
1.1.10. Processo nº 000242-151/2016
requerente(s): tribunal de contas dos Municípios do Pará - tcM/Pa
requerido(s): fundação cultural do Município de belém - fUMbel
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da fundação cultural 
do Município de belém (fUMbel) quanto a concessão de apoio cultural.
1.1.11. Processo nº 000050-043/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Marcílio costa Picanço
origem: Pj de terra santa
assunto: apurar suposta utilização de maquinário e servidor públicos da 
Prefeitura de terra santa em obra realizada por particular.
1.1.12. Processo nº 000051-151/2016
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): tribunal de contas do estado do Pará - tce/Pa
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades em contrato relativo a obras no 
ano de 2014 no tce-Pa.
1.1.13. Processo nº 000056-150/2014
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria executiva de educação - sedUc
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de belém
assunto: apurar irregularidades em inexigibilidade de licitação realizada na se-
cretaria de estado de educação para contratação de empresa prestadora de ser-
viços de suporte logístico e operacional para realizada de eventos, ano de 2008
1.1.14. Processo nº 000879-086/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): jonas dos santos sousa
origem: Promotoria de justiça de Ulianópolis
assunto: apurar possível violação de princípio da impessoalidade nas pu-
blicidades institucionais da câmara Municipal de Ulianópolis, tendo em vis-
ta a veiculação de imagem da prefeita, à época

1.1.15. Processo nº 000093-122/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará /robson Pena fortes
requerido(s): câmara Municipal de igarapé-Miri
origem: Pj de igarapé-Miri
assunto: apurar notícia de aumento das remunerações do Prefeito Munici-
pal e vice, e secretários municipais em 2021.
1.1.16. Processo nº 000282-151/2016
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de belém - PMb
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de belém
assunto: dispensas de licitação realizadas pela secretaria Municipal de Ur-
banismo de belém, em 2016.
1.1.17. Processo nº 000327-076/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Mãe do rio
origem: Pj de Mãe do rio
assunto: apurar infraestrutura e condições de funcionamento dos órgãos 
de saúde municipais de Mãe do rio-Pa.
1.2. Processos de relatoria do conselheiro Marcos aNtôNio ferreira das Neves:
1.2.1. Processo nº 000013-151/2013
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria de estado de educação (sedUc) e secretaria de 
estado de saúde Pública (sesPa).
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: investigar possíveis irregularidades decorrentes de descumpri-
mento contratual pelos gestores da sedUc e da secretaria de estado de 
saúde Pública consistente no atraso de valores devidos às empresa de 
limpeza e conservação contratadas pelas respectivas secretarias
1.2.2. Processo nº 002149-116/2013
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): organização social via amazônia
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas ilegalidades em diversas licitações e contratos 
administrativos envolvendo a sedUc e a organização social via amazônia
1.2.3. Processo nº 000120-151/2015
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Não informado
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Investigar possíveis irregularidades apontadas no relatório de fis-
calização nº 81/2008, expedido pela age
1.2.4. Processo nº 000227-151/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de belém - PMb
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades contratação de servidores de 
Procuradores Municipais sem prévia aprovação em concurso público
1.2.5. Processo nº 002303-116/2013
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
Requerido(s): Imprensa Oficial do Estado Do Pará - IOEPA
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos da impren-
sa Oficial constatadas pela Auditoria Geral do Estado – AGE Nº 012/2011.
1.2.6. Processo nº 000675-138/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de são domingos do araguaia
origem: Promotoria de são domingos do araguaia
assunto: apurar possíveis irregularidades na gestão atual da Prefeitura de 
são domingos do araguaia.
1.2.7. Processo nº 000050-150/2014
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): josé antônio fortes ribeiro
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: irregularidades cometidas por servidor na sesMa.
1.2.8. Processo nº 000129-150/2014
requerente(s): age e sedes
requerido(s): sedes
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: investigar possíveis irregularidade em dispensas de licitação 
constatadas pela auditória geral do estado – age.
1.2.9. Processo nº 000653-073/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): adilson da silva e Pablo raphael gomes genuino
origem: 6º cargo da Procuradoria de justiça criminal
assunto: apurar suposta aplicação irregular de recurso públicos fUNdeb
1.2.10. Processo nº 000315-151/2019
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): fundação carlos gomes - fcg
origem: 5º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: irregularidades no contrato nº 011/2010 celebrado entra a fun-
dação carlos gomes e sidney Molina júnior.
1.2.11. Processo nº 000286-151/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Universidade do estado do Pará - UePa
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidade na dispensa de licitação nº 
146/2017, na contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de emissão de bilhetes de passagens aéreas, rodoviárias, fluviais, para 
atender às viagens a serviço da Universidade do estado do Pará – UePa.
1.2.12. Processo nº 001043-036/2019
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s):Wanderson Nascimento Pereira
origem: 4º Pj de benevides
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assunto: apurar possível infração ambiental consistente na prática de poluição sonora.
1.2.13. Processo nº 004421-040/2019
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): Melo recepções
origem: 6º Pj de castanhal
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição sonora praticada pelo es-
tabelecimento “Melo recepções”
1.2.14. Processo nº 000281-750/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de saúde de Moju
origem: 2ª Pj de Moju
assunto: apurar suposta irregularidade na propositura de propostas para a 
conferência Nacional de saúde, pela secretaria Municipal de saúde de Moju
1.2.15. Processo nº 000089-200/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): eeefM luiz Nunes direito, eeefM Profª erotildes frota aguiar, 
eeefM rainha da Paz, eeefM Novo Horizonte, eeefM Profª izabel amazonas
origem: 2º Pj de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar supostas irregularidades na constituição dos conselhos 
das escolas estaduais no Município de ananindeua-Pa.
1.2.16. Processo nº 000288-151/2014
requerente(s): Ministério Público federal
requerido(s): secretaria de estado de desenvolvimento e Urbanismo - sedUrb
origem: 5º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no contrato administrativo nº 020/2008.
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do socorro MartiNs 
carvalHo MeNdo:
1.3.1. Processo nº 000243-151/2019
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): assembleia legislativa do estado do Pará - alePa
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a denúncia de que a sra. juliana Maria zaire fonteles de lima 
seria servidora fantasma da assembleia legislativa do estado do Pará (alePa).
1.3.2. Processo nº 000134-151/2018
requerente(s): tribunal de justiça do estado do Pará - tje/Pa
requerido(s):companhia de Habitação do estado do Pará - coHab
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no Programa “cheque Moradia” 
em diversos Municípios do estado do Pará.
1.3.3. Processo nº 000300-151/2015
requerente(s): ouvidoria do MPe/Pa
requerido(s): agência de defesa agropecuária do estado do Pará - adePará
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da adePará 
relacionadas ao contrato 028/2014 firmado com a Empresa Autotrac Co-
mércio e telecomunicações s/a, cujo objeto se refere a contratação de ser-
viço de comunicação via rádio para atender as embarcações da adePará.
1.3.4. Processo nº 000172-151/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de economia- secoN
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta irregularidade relacionada à secretaria Municipal 
de economia de belém (secoN) no que concerne ao “festival do açaí” por 
um custo estimado de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
1.3.5. Processo nº 000009-344/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): a família do idoso
origem: Pj de curuçá
assunto: apurar situação de vulnerabilidade vivenciada pelo idoso josé 
carlos Pinheiro fernandes, que teria tido internação em casa de acolhi-
mento negada pelo poder público municipal sob o argumento de que teria 
problemas psiquiátricos.
1.3.6. Processo nº 000323-151/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): cPl-fUNPaPa
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no ambito da fundação joão 
xxiii (fUNPaPa) ocorridas no pregão eletrônico nº 026/2014 para aquisi-
ção de água mineral potável.
1.3.7. Processo nº 000318-151/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): cPl-fUNPaPa
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação ao processo nº 
1701/2014, da fundação Papa joão xxiii que teve por objeto a aquisição 
de 6 cadeados n.º 40 e 30 metros e corrente, que seriam usados para a 
segurança do novo prédio da fUNPaPa
1.3.8. Processo nº 000222-151/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): departamento de trânsito do estado do Pará (detraN/Pa)

origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito do departamento de 
trânsito do estado do Pará –detraN na contratação de empresas terceiri-
zadas para desenvolver serviços referentes ao setor de tecnologia
1.3.9. Processo nº 001102-147/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Minervina Maria se barros silva
origem: 2º Pj de são félix do xingu
assunto: trata-se de inquérito civil instaurado para apurar suposta prática 
de nepotismo no Município de são félix do xingu/Pa
1.3.10. Processo nº 000609-036/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Posto Mirante
origem: 4º Pj de benevides
assunto: apurar de possível contaminação do lençol freático por resíduos 
de gasolina, em tese oriunda do Posto de gasolina Mirante No Município 
de benevides (Pa)
1.3.11. Processo nº 001222-030/2019
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): rei empreendimentos ltda-epp, Master construtora, incor-
poradora e Negócios imobiliários, valdir flausino de oliveira (responsável 
Pelo residencial amazônia), antares empreendimentos imobiliários ltda
origem: 6º Pj  de Parauapebas
assunto: apuração de Possível violação às regras Urbanísticas de Parcela-
mento do solo Urbano pela loteadora máster construtora incorporadora e 
negócios imobiliários ltda, referente ao loteamento residencial amazônia
1.3.12. Processo nº 009019-030/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): supermercado cristal
origem: 6º Pj de Parauapebas
assunto: apurar possíveis práticas de poluição sonora por parte do esta-
belecimento supermercado cristal e de omissão por parte da secretaria 
Municipal de Meio ambiente
1.3.13. Processo nº 000177-911/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de educação de Marabá - seMed
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar a ocorrência de irregularidades na celebração de contratos de lo-
cação de veículos pela secretaria Municipal de educação do Município de Marabá
1.4. Processos de relatoria da conselheira rosa Maria rodrigUes carvalHo:
1.4.1. Processo nº 004775-032/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Paragominas
origem: 3º Pj de Paragominas
Assunto: Apurar e fiscalizar a destinação de resíduos sólidos no Município 
de Paragominas/Pa e a responsabilidade de eventuais danos ambientais 
causados em decorrência do depósito indevido desses resíduos
1.4.2. Processo nº 000073-940/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal, Polis consultoria ltda
origem:11ª Pj de Marabá
assunto: apurar indícios de improbidade administrativa em relação ao pa-
trimônio público referente ao processo de inexigibilidade de licitação nº 
006/2008/cPl/sevoP, entre o Município de Marabá e Pólis consultoria ltda.
1.4.3. Processo nº 000107-150/2014
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria de estado de saúde Pública - sesPa
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Publico e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na contratação da organização 
social Pró-saúde para gerir o Hospital galileu por meio do contrato de 
gestão nº 11/sesPa/2014.
1.4.4. Processo nº 000078-340/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): extrafarma - imifarma Prod farma e cosméticos s/a
origem: 11º Pj de santarém
assunto: Promover reformas e adaptações visando à acessibilidade das 
calçadas de seus estabelecimentos comerciais localizados no Município de 
santarém/Pa, para utilização, com segurança e autonomia, por pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida
1.4.5. Processo nº 000094-028/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de saúde de ourem
origem: Pj de Nova timboteua
assunto: apurar irregularidades no processo de escolha de representantes 
do conselho Municipal de saúde de Nova timboteua.
1.4.6. Processo nº 000006-148/2020
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitua Municipal de baião
origem: Promotoria de justiça de baião
Assunto: Apurar supostos elementos de identificação dos investigados re-
passes realizados ao iNss pela Prefeitura de baião no nome da sra. rai-
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munda de jesus da silva rocha nos anos de 2009 a 2013, mesmo não 
estando mais contratada e vinculada à administração pública, aduzindo 
que alguém estaria recebendo recursos em seu nome
1.4.6. Processo nº 000026-808/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará/daiane lima araújo/
Maria rosana barbosa
requerido(s): UNiPlaN
origem: 7º Promotoria de justiça de altamira
assunto: Promover a devida investigação relativa à regularidade da facul-
dade UNiPlaN
1.4.7. Processo nº 000053-104/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): joão victor Modesto dos santos
origem: 2º Pj Militar
assunto: Notícia de fato instaurada em razão do recebimento de represen-
tação por abuso de autoridade e crime militar
1.4.8. Processo nº 000229-911/2015
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): alan de jesus de oliveira santis
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar a inserção grosseira de documentos, nos autos de proces-
so judicial 0010148-682013.8.14.0028, com o fim de, supostamente, im-
pedir que o mesmo fosse enviado para manifestação do Ministério Público 
E, assim, burlar a legislação em vigor e beneficiar o autor da ação.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNcisco barbosa de oliveira
1.5.1. Processo nº 001290-710/2016
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): bunge alimentos s/a
origem: 2º Pj de barcarena
assunto: apurar possível poluição de recursos Hídricos
1.5.2. Processo nº 002165-094/2018
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): vergílio Kennedy da silva santos
origem: 3º Pj de santa izabel
assunto: trata-se de pedido de informação acerca da não conclusão da re-
forma e ampliação da escola Municipal Nestor Herculano ferreira, cujo va-
lor foi orçado em r$ 165.326,54, com data para conclusão em 26/02/2018.
1.5.3. Processo nº 000521-801/2019
requerente(s):Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Norte energia s/a
origem: 1º Pj criminal de altamira
Assunto: Correção de ilegalidade e/ou melhoria da eficiência policial
1.6. Processos de relatoria do conselheiro NelsoN Pereira Medrado:
1.6.1. Processo nº 000168-012/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de cultura de santarém
origem: 9ª Pj de santarém
assunto: apurar possível prática de nepotismo na secretaria Municipal de 
cultura de santarém e eventual existência de funcionários fantasmas
belém, 18 de agosto de 2021
Waldir Macieira da costa filHo
Procurador de justiça
secretário do conselho superior do MPPa
obs: quaisquer requerimentos devem ser feitos por meio do endereço 
eletrônico conselho@mppa.mp.br

Protocolo: 694278
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
Extrato da PoRtARiA n° 006/2021-MP/6JMAB
a 6ª Promotora de justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000096-940/2021 que se encontra à disposição 
na Promotoria de justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, esq. 
c/ rod. transamazônica - agrópolis do iNcra, ceP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 006/2021-MP/6PjMab
envolvido: estado do Pará, secretaria estadual de saúde Pública do Pará (sesPa).
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
relacionadas a necessidade de reabertura do Hospital de campanha de Ma-
rabá, conforme o perfil do hospital, ante o aumento de casos de COVID-19 
e a impossibilidade de expansão de leitos (clínicos e Uti) do Hospital re-
gional do sudeste do Pará.
Mayanna silva de souza queiroz - Promotora de justiça.

Protocolo: 694287
PoRtARiA N° 017/2021-MPPA/PJsJA
o MiNistÉrio PÚblico do estado do Pará, por meio de seu Promotor 
de justiça, dr. gilberto lins de souza filho, titular da comarca, no uso de 
suas atribuições legais, vem dispor o seguinte: coNsideraNdo o artigo 
7º da resolução 007/2019 do colégio de Procuradores do Ministério Públi-
co do Pará; coNsideraNdo o artigo 31 da referida resolução; coNside-
raNdo a redação do artigo 37o da constituição federal; coNsideraNdo 
que o referido artigo em seus parágrafos 4o e 5o rezam que “os atos de 
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 

a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível.” e “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”; coNside-
raNdo que o ordenador de recurso público cabe a obrigação de prestar 
contas, junto às cortes de contas; coNsideraNdo o artigo 75 da consti-
tuição federal; coNsideraNdo na data de 3 de junho de 2020, o tribunal 
de contas dos Municípios, no estado do Pará, julgou irregular as contas do 
fundo municipal de saúde de Palestina do Pará, referente ao exercício de 
2014, aplicando multas ao ordenador, sr. sezostrys alves costa; coNsi-
DERANDO que o entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, aduz 
claramente que o Ministério Público não é parte legítima para cobrar a 
multa, cabendo tal prerrogativa ao ente beneficiado; CONSIDERANDO que 
a lei de improbidade administrativa pontua em seu artigo 10 que “consti-
tui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, des-
vio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)”; coNside-
RANDO que o tipo acima descrito é exemplificativo, podendo configurar 
improbidade administrativa a inércia na cobrança de tais multas, por parte 
do município legitimado; coNsideraNdo a necessidade de acompanhar 
as medidas adotadas pelo município de Palestina do Pará, para a devida 
cobrança da multa, determinada no acórdão de n° 36.571, do tribunal de 
contas do Município; resolve este rMP:
instaurar o Procedimento administrativo de n° 0006440872020.
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar a cobrança das multas, pelo município de 
Palestina do Pará,  fixadas no acórdão de n° 36.571, do Tribunal de Contas 
dos Municípios, estado do Pará, referente ao fundo municipal de saúde do ano 
de 2014, tendo como ordenador de despesas o sr. sezostrys alves da costa”.
Publique-se;
são joão do araguaia – Pa., 10 de março de 2021.
gilberto lins de souza filho
Promotor de justiça titular

Protocolo: 694247
ExtRAto DE REcoMENDAção Nº 07/2021-MP/PA-PJsLP. o Mi-
NistÉrio PÚblico do estado do Pará torna pública a presente re-
comendação visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defe-
sa lhe cabe promover. recoMeNdaÇÃo Nº 07/2021-MP/Pa-PjslP (siMP 
Nº 000256-998/2020). origeM: Promotoria de justiça de santa luzia 
do Pará. objetivo/fiNalidade: recoMeNdar ao Prefeito Municipal de 
santa luzia do Pará e ao secretário Municipal de saúde de santa luzia 
do Pará: 1) a tomada de todas as providências cabíveis para evitar a dis-
seminação do novo coronavírus, com a fiscalização do cumprimento inte-
gral das normas previstas no decreto estadual nº 800/2020 (atualizado 
nos dias 03/03/2021 e 10/03/2021) e nos decretos Municipais (decreto 
Municipal n° 030/2020 e outros), referentes às medidas sanitárias a se-
rem seguidas pelos cidadãos, estabelecimentos comerciais e afins, órgãos 
públicos, dentre outros destinatários, destacando-se: 1) a utilização de 
máscaras de proteção em todo o território de santa luzia do Pará, quando 
houver necessidade de contato com outras pessoas ou deslocamento em 
vias públicas ((decreto Municipal n° 030/2020); 2) a adoção de regras de 
distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5m (um inteiro e cinco 
décimos metros) para pessoas com máscara e o impedimento do acesso de 
pessoas sem máscara nos estabelecimentos que desenvolvam atividades 
econômicas; 3) a proibição da formação e/ou realização de aglomerações, 
reuniões, manifestações, passeatas/carreatas em locais públicos, com au-
diência superior a 10 (dez) pessoas, incluindo-se na proibição a prática 
de esportes coletivos amadores com mais de 2 (duas) duplas, inclusive 
os realizados em arenas e estabelecimentos similares; 4) a proibição da 
circulação de pessoas, no período compreendido entre 22 (vinte e duas) e 
05 (cinco) horas (entre 21 h e 05 horas, de acordo com nova atualização 
do dia 10/03/2021), salvo por motivo de força maior, justificado o deslo-
camento de 01 (uma) pessoa da família ou por unidade residencial, exceto 
nas hipóteses nele definidas 2) A realização de campanhas de conscienti-
zação nas rádios, redes sociais, em banners e com carros de som volantes 
acerca da obrigatoriedade de utilização de máscaras pelos cidadãos em lu-
gares públicos e de acesso ao público e da necessidade de manutenção do 
distanciamento social (com o impedimento de formação de aglomerações, 
reuniões e manifestação com audiência superior a 10 pessoas), apontando 
as sanções para quem descumprir as normas veiculadoras destas obriga-
ções; 3) o envio à Promotoria de justiça de santa luzia do Pará, no prazo 
de 07 (sete) dias, de informações sobre todas as atividades de fiscalização 
e de conscientização cívica acima citadas, com a respectiva documentação 
comprobatória, assim como de cronograma de atuação do poder público 
municipal a ser desenvolvida no contexto do enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus na dimensão preventiva; recoMeNdar ao  comando da 
Polícia Militar do estado do Pará em santa luzia do Pará: atuação em coo-
peração com o poder público municipal, visando o cumprimento do decreto 
estadual nº 800/2020 (atualizado nos dias 03/03/2021 e 10/03/2021) e 
dos Decretos Municipais (Decreto Municipal n° 030/2020 e afins), voltados 
ao estabelecimento de medidas restritivas sanitárias no combate à pande-
mia do novo coronavírus;. destiNatários: Prefeito Municipal, secretário 
de saúde do Município de santa luzia do Pará e comando da Polícia Militar 
de santa luzia do Pará.

Protocolo: 694256
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Extrato da PoRtARiA Nº 05/2021-MPPA/PJALM
 a Promotora de justiça de almeirim, com base no que preceituam os ar-
tigos 11, ii e iv e art. 12, ii, da lei nº 8429/92, os artigos 26, i e 27, § 
único, i, da lei 8.625/93 e artigos. 129, iii, 37 §4º, da cf/88 torna pública 
a instauração de Procedimento administrativo siMP nº 000082-152/2021-
MP/PjalM que se encontra a disposição na Promotoria de justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; ceP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 05/2021-MPPa/PjalM
investigado: daniel.
assunto: adotar providências no sentido de garantir a proteção dos direitos 
individuais do idoso antônio bezerra da silva.
Monique Nathyane coelho queiroz- Promotora de justiça

Protocolo: 694262
ExtRAto DE tERMo ADitivo A tERMo DE cooPERAção técNicA
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do termo de cooperação: 120/2020-MPMg/MPPa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e o Ministério Público do es-
tado de Minas gerais.
objeto: intercâmbio de tecnologia e inovação, conhecimentos e bases de 
dados, e o desenvolvimento conjunto de projetos e iniciativas que possibi-
litem a otimização dos recursos financeiros e humanos, podendo, inclusive, 
ser replicados para outros órgãos públicos.
Justificativa do Aditamento: Alteração nas Cláusulas Segunda, Tercei-
ra, sexta, oitava, Nona e décima do termo de cooperação técnica nº 
120/2020, além da inclusão de cláusula de acompanhamento e controle.
data de assinatura: 16/08/2021.
vigência do aditamento: -
dotação orçamentária: -
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 693734
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços (tRiMEstRAL)
Nº da Ata de Registro de Preços: 010/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 003/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e b N de jesUs 
eireli
cNPj: 32.403.914/0001-90
objeto: registro de Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza
data da assinatura: 14/05/2021
vigência: 19/05/2021 a 19/05/2022
Preço registrado:

1

ácido muriático. frasco c/01 litro.
validade mínima de 24 meses, a partir da data de 
entrega. Marca de referência bramix, limpa Mais 

ou equivalente. –
catMat 368775

frasco limpa mais 50 4,37 218,50

4

desinfetante  para  uso  geral,  com germicida 
e bactericida, fragrância pinho. frasco c/500 

ml.validade mínima de 24 meses, a partir da data 
de entrega. Marca de referência Pinho sol, omo, 

Kalipto, brilhante, Pinho brill, Ypê, ajax,
veja ou equivalente. catMat 456546

frasco kalipto 100 3,23 323,00

5 desodorizador de ar em aerossol. lata c/360 ml. lata Ultra 100 6,6500 665,00

6

inseticida em aerossol, com solvente a base de 
água. lata c/300 ml. validade mínima de 24 

meses, a partir da data de entrega.  Marca  de  
referência raid, detefon,sbP, fort,  baygon, Mor-

tein, Ultra inset ou equivalente. catMat 3646

lata Ultra iNset 150 6,6500 997,50

8

detergente líquido para louças, com espessante,  
fragrância  côco.  frasco c/500 ml com bico do-
sador. validade mínima de 24 meses, a partir da 
data de entrega. Marca de referência econômico, 

fc, guarani, Ypê, limpol, Minuano ou equivalente. 
cat 442679

frasco gUaraNi 2.200 1,4200 3.124,00

10

esponja  para  limpeza,  dupla  face, medi-
das aproximadas (variação máxima 10%) 

100x70x20mm Marca de referência
3M, scoth brite, bettanin, bombril, ou equivalen-

te. catMat 363790

Und bettaNiN 1.500 0,4200 630,00

11

saco plástico com capacidade para 200 litros, 
em polietileno de alta densidade, cor: cinza, 

azul ou preta. Pacote c/05 unidades. Marca de 
referência Kata lixo, tubarão ou  equivalente.  

catMat 458145

pacote Katalixo 700 2,6500 1.855,00

13

saco plástico com capacidade para 15 litros, em 
polietileno de alta densidade, cor: cinza, azul ou 
preta. Pacote c/20 unidades. Marca de referência 

Kata lixo, tubarão ou equivalente. catMat
300237

pacote Katalixo 200 1,4300 286,00

14

Refil de sabonete cremoso para as mãos, com 
bico dosador, fragrâncias

erva-doce e rosa. caixa c/01 unidade de 800
ml validade mínima de 12 meses, a partir da data 
de entrega. Marca de referência trilha, voga ou 

equivalente. catMat 312074

caixa voga 80 6,0400 483,20

15

vassoura de piaçava, com capa, cabo e rosca 
revestido com plástico, reforçada Marca de refe-
rência: leal, Paraense, fortaleza  ou  equivalente.  

catMat
259575

unidade paraense 50 7,4800 374,00

20

Papel toalha em rolo, grofado, branco, com 100% 
fibras celulósicas, rolo com 60 toalhas medindo 
21cm x 20cm, não reciclado. Pacote c/02 rolos. 

Marca de referência scala, stylus, snob, absoluto, 
Mascot ou  equivalente.  catMat 391513

pacote absolUto 1.000 3,9400 3.940,00

ordenador responsável: cesar becHara Nader Mattar jUNior
Protocolo: 657042

Extrato de PoRtARiA Nº 008/2021-7ºPJ/AtM
a 7ª ProMotoria de jUstiÇa cÍvel e de defesa do coNsUMidor, do 
Meio aMbieNte, do PatriMôNio cUltUral, da HabitaÇÃo e do Urba-
NisMo de altaMira, com fundamento no art. 54, vi e §3º, da lei comple-
mentar nº 057/2006, e resolução Nº 007/2019-cPj, de 06/06/2019, torna 
pública a instauração do ProcediMeNto PreParatÓrio Nº 008/2021-
7ºPj/atM, siMP 000021-808/2021, que se encontra à disposição na rua 
ernesto Passarelli, Nº 2361, bairro sudam ii, em altamira/Pa.
Polo ativo: Ministério Público do estado do Pará, Procon Municipal de altamira.
Polo Passivo: banco itaú consignado, bradesco sa, bradesco Promotora, PaN, 
bMg, cetelem, safra, inter, olé bonsucesso, ficsa c6 e Mercantil do brasil.
assunto: averiguar possíveis responsabilidades das instituições bancárias 
quanto aos empréstimos não solicitados e descontados de aposentados e 
pensionistas em altamira.
altamira/Pa, 11 de agosto de 2021.
daniel braga bona – Promotor de justiça

Protocolo: 693784
PoRtARiA N.º 062/2021-MP/cGMP
o corregedor-geral do MiNistÉrio PÚblico, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que a corregedoria-geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNsideraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
estado do Pará, resolve:
art. 1.º deterMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cgMP, 
a realização de correiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de 
justiça de itaitUba e jacareacaNga, no período de 15 a 20 de agosto 
do corrente ano.
i - em concordância com o Promotor de justiça, dr. Ítalo costa dias, que 
responde pelo cargo da Promotoria de justiça de aveiro, esta também 
será correcionada no período supra;
ii - em concordância com a Promotora de justiça, dra. Mariana sousa cavaleiro 
de Macedo dantas, que responde pelo cargo da Promotoria de justiça de rUrÓ-
Polis, esta também será correcionada no mesmo período já mencionado;
iii - 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;
iv - 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;
v - desigNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cb PM 
isMaYle e cb PM cleidissoN, para garantirem a segurança da equipe.
art. 2.º 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, 
17 de agosto de 2021.
MaNoel saNtiNo NasciMeNto jÚNior
Procurador de justiça
corregedor-geral do Ministério Público do estado do Pará

Protocolo: 693790
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MuNicíPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE AcARÁ
ExtRAto DE ADEsAo

oRiGEM: ADEsAo A AtA DE REGistRo DE PREço
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para forNeciMeNto de 
areia, seixo, Pedra e fiNs, destiNadas a ateNder as Necessidades da 
secretaria MUNiciPal de obras, Por Meio de adesÃo a ata de regis-
tro de PreÇos Nº 022/2021/PMc, oriUNda do PregÃo eletrôNico Nº 
034/2021/PMc do MUNiciPio de castaNHal/Pa. coNtratada: iNovare eM-
PreeNdiMeNto, coNstrUÇoes e serviÇos ltda - cNPj: 20.239.662/0001-
26, valor total: r$ 3.891.528,75 (três Milhões, oitocentos e Noventa e Um 
Mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). fUNdaMeN-
taÇÃo legal: lei federal Nº 8.666/1993, lei federal 10.520/2012 e decreto 
Federal 7.892/2013 e suas alterações. Data de Ratificação: 28 de julho de 2021. 
PEDRo PAuLo GouvEA MoRAEs. PREfEito MuNiciPAL.

Protocolo: 694159

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE AfuÁ
ExtRAto DE REGistRo DE PREços N.º 002/2021 

PREGão PREsENciAL N.º 002/2021
Ata de Registro de preços para eventual aquisição de prestação de serviços 
de confecções de camisas e Uniformes para atender as secretarias e fun-
dos Municipais.. empresa vencedora: taNia c. ferreira eireli-ePP. cNPj: 
23.103.822/0001-01, lote ii, valor de r$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). 
vigência: 17/08/2021 à 17/08/2022.
ordenador de Despesa: oDiMAR WANDERLEY sALoMão
Ata de Registro de preços para eventual aquisição de prestação de serviços de 
Impressos Gráficos para atender as Secretarias e Fundos Municipais.. Empre-
sa vencedora: r. M. r. de alMeida eireli - Me, cNPj: 02.747.184/0001-83, 
lote i, valor de r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). vigência: 09/08/2021 à 
09/08/2022. ordenador de Despesa: oDiMAR WANDERLEY sALoMão.

Protocolo: 694161

PREfEituRA MuNiciPAL DE AfuÁ
REsuLtADo fiNAL toMADA DE PREços N.º 005/2021

a comissão Permanente de licitação, informa aos interessados o resultado 
final da tomada de Preços n.º 005/2021. objeto: coNtrataÇÃo de eM-
Presa Para a iMPlaNtaÇÃo de ilUMiNaÇÃo No estádio MUNiciPal dÉ-
cio qUiNtas, No MUNicÍPio de afUá, coNforMe coNvêNio sicoNv Nº 
895707/2019-Md. empresa vencedora: caNtUária & cia ltda, valor: r$ 
303.895,16 (trezentos e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezes-
seis centavos). afuá-Pa, 16 de julho de 2021.

RosiLEY cANELA DE MELo
Presidente da comissão Permanente de licitação

coNtRAto N.º 1.342/2021 PMA
toMADA DE PREços N.º 005/2021 - PMA

Parte: o MUNicÍPio de afUá/ Prefeitura Municipal de afuá e a empresa 
caNtUária & cia ltda. objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para a iM-
PlaNtaÇÃo de ilUMiNaÇÃo No estádio MUNiciPal dÉcio qUiNtas, No 
MUNicÍPio de afUá, coNforMe coNvêNio sicoNv Nº 895707/2019-Md 
valor: r$303.895,16 (trezentos e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais 
e dezesseis centavos).
vigência: 17/08/2021 à 17/08/2022
ordenador de despesa: odimar Wanderley salomão

Protocolo: 694163

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ALtAMiRA
fuNDo MuNiciPAL DE EDucAção

REtificAção Do PREGão PREsENciAL sRP 9/2021
onde se lê: aviso de licitaÇÃo-PregÃo PreseNcial srP 9/2021. 
Leia-se: aviso de licitaÇÃo-PregÃo eletrôNico srP 39/2021.

Protocolo: 694165

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

  
PREfEituRA MuNiciPAL DE AuRoRA Do PARÁ

Avisos DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 024/2021

Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a regis-
tro de preço para futuro e eventual aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades do programa nacional de alimentação escolar-PNae, 
no Município de aurora do Pará/Pa. a análise e julgamento será no dia 31 de 
agosto de 2021 por meio do eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
Uasg: 980389, às 08:00hs.

PREGão ELEtRôNico Nº 025/2021
Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a regis-
tro de preço para futuro e eventual contratação de empresa para prestação 
de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as 
necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas de 
ensino (estadual e municipal), no Município de aurora do Pará/Pa, a análise e 
julgamento será no dia 31 de agosto de 2021 por meio do endereço eletrôni-
co: www.comprasgovernamentais.gov.br, Uasg: 980389, às 14:00hs.

RAfAEL DE AGuiAR MENDoNçA
Pregoeiro

Protocolo: 694166

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE BRAGANçA
REsuLtADo Do JuLGAMENto Dos REcuRsos 

coNcoRRêNciA PuBLicA Nº 3/2021-001 
A Prefeitura Municipal de Bragança, através da comissão Permanente de 
licitação - cPl, torna público à todos os interessados, que com base na de-
cisão dos recursos da Presidente da cPl e no parecer jurídico exarado pela 
Procuradoria Municipal, mantenho a decisão em declarar improcedentes as 
razões recursais interpostas pelas recorrentes, da concorrência pública cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na execução da obra de 
conservação  na rodovia Pa-450, trecho: Pa-458, entre o Município de bra-
gança e Tracuateua com a extensão de 32,00km a fim de atender as necessi-
dades da secretaria Municipal de infraestrutura Urbana e rural do Município 
de bragança - Pa, por razões de interesse público e pelo não atendimento 
ao instrumento convocatório, devidamente comprovado, visando uma melhor 
contratação e aplicabilidade do recurso público. Deste modo fica fixado no dia 
20/08/2021 ás 09:00h a abertura dos envelopes propostas. a decisão dos 
recursos in loco encontra-se na sala da comissão Permanente de licitações. 
Marianne souza da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 694168

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE BRAsiL Novo

Aviso DE HoMoLoGAção PREGão ELEtRôNico Nº 018/2021
o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedimento 
licitatório em epigrafe, objeto: Fornecimento de filtros e lubrificantes, para 
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de brasil Novo, empresas: 
j. d. de araUjo eireli cNPj/Mf 17.503.843/0001-03, com o valor total de 
r$ 1.121.254,00; lazariNi & azevedo ltda cNPj/Mf 18.142.954/0001-
02, com o valor total de r$ 341.739,00 e aNtoNio c. de Melo e silva ei-
reli cNPj/Mf 14.077.752/0001-65, com o valor total de r$ 21.585,00. brasil 
Novo/Pa, 16 de agosto de 2021.

WEDER MARKEs cARNEiRo
Prefeito Municipal de brasil Novo

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços, 
oRiGEM PREGão ELEtRôNico Nº 018/2021

objeto: registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
do ramo pertinente, com o objetivo de formar o sistema de registro de Preços 
da administração Pública Municipal para o Fornecimento de filtros e lubrifican-
tes, para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de brasil Novo. 
ata de registro de PreÇos Nº 016/2021 - eMPresa: aNtoNio c. de 
Melo e silva eireli cNPj nº 14.077.752/0001-65, com o valor total de r$ 
21.585,00 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais). ata de re-
gistro de PreÇos Nº 017/2021 - eMPresa: j. d. de araUjo eireli cNPj/
Mf 17.503.843/0001-03, com o valor total de r$ 1.121.254,00 (hum milhão 
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cento e vinte e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais). ata de registro 
de PreÇos Nº 018/2021 - eMPresa: lazariNi & azevedo ltda cNPj/Mf 
18.142.954/0001-02, total de r$ 341.739,00 (trezentos e quarenta e um mil se-
tecentos e trinta e nove reais). validade da ata de registro de Preços 12 meses.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de brasil Novo

ExtRAto DE coNtRAto 
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 018/2021

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de brasil Novo, empresa: j. d. de araU-
jo eireli cNPj/Mf sob o nº 17.503.843/0001-03, contrato administrativo 
nº. 215/2021, com o valor total de r$ 425.826,00, objeto: fornecimento de 
filtros e lubrificantes, para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal 
de brasil Novo: foNte de recUrsos: 2.002, 2.052, 2.015, 2.016, 2.109, 
2.112, 2.114, 2.113, 1.031, 2.063, 2.064, 2.069, 2.070, 2.072, 2.073, 2.107 
e 3.3.90.30.00, vigêNcia dos coNtratos: até 30/07/2022. assinatura do 
contrato: brasil Novo/Pa, 17/08/2021 - ordenador de Despesas: Weder 
Makes carneiro - Prefeito Municipal de Brasil Novo.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de brasil Novo

Protocolo: 694170

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAMEtÁ
Avisos DE HoMoLoGAção 

PREGão ELEtRôNico sRP nº 020/2021-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PregÃo eletrôNico srP Nº 
020/2021-PMc que tem por objeto: registro de Preço para aquisição de ma-
teriais elétricos, para atender a Prefeitura Municipal de cametá e secreta-
rias,e com base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer 
da assessoria jurídica do município adjUdico/HoMologo seu objeto a jor-
ge emanuel de oliveira guimarães, cNPj nº 12.550.147/0001-34, valor glo-
bal r$ 261.138,36; K. M. batista cardoso eireli, cNPj nº 20.200.321/0001-
47, valor global r$ 14.549,51; j. c. P. Prado comércio eireli, cNPj nº 
21.254.778/0001-05, valor global r$ 753.542,90; açaí atacarejo comércio 
varejista de Mercadorias eireli, cNPj nº 39.524.120/0001-23, valor global r$ 
333.580,20; r. lopes barra, cNPj nº 63.885.768/0001-00, valor global r$ 
103.627,40,para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso 
vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homolo-
gação: 17/08/2021. ordenador: victor correa cassiano.

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 021/2021-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PregÃo eletrôNico srP Nº 
021/2021-PMc que tem por objeto: registro de preços para o futuro e even-
tual aquisição de tubos de concreto armado, bloquete sextavado e asfalto 
frio, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá, se-
cretaria Municipal de transportes, terras e obras,e com base no relatório 
da comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria jurídica do 
município adjUdico/HoMologo seu objeto a r. souza & cia, cNPj nº 
15.812.612/0001-56, valor global r$ 818.000,00; K. M. batista cardoso ei-
reli, cNPj nº 20.200.321/0001-47, valor global r$ 1.027.338,00; para que 
produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso vi da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 17/08/2021. 
ordenador: victor correa cassiano.

Protocolo: 694174

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
Avisos DE RAtificAção 

iNExiGiBiLiDADE Nº 6/2021-025 
objeto: Parceria entre a câmara de dirigentes lojistas de capanema e o 
Município de capanema/Pa objetivando apoio ao 25º liquida geral, ação de 
incentivo ao desenvolvimento do Microempreendedor individual, indústria, 
micro e pequenas empresas. fundamento legal: art.25, caput, da lei federal 
nº 8666/93.  Vigência: 01 (um) mês. Valor Global: R$ 30.000,00. Ratificação 
em: 29/07/2021. francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.

DisPENsA Nº 7/2021-011 
objeto: contratação de empresa especializada na locação de Pulverizador 
agrícola para desinfecção de áreas sujeitas à contaminação pelo covid-19, a 
fim de atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Capa-
nema/Pa. fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei nº. 8.666/93. vigência: 
03 (três) meses. Valor Global: R$ 40.500,00. Ratificação em: 26/04/2021. 
francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.

DisPENsA Nº 7/2021-012 
objeto: contratação de empresa especializada em locação de escavadeira 
Hidráulica, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ur-
banismo, obras e viação do Município de capanema/Pa. fundamento legal: 
art. 24, inciso iv da lei nº. 8.666/93. vigência: 180 (cento e oitenta) dias. 
Valor Global: R$ 112.500,00. Ratificação em: 26/07/2021. francisco ferrei-
ra freitas Neto, Prefeito Municipal.

iNExiGiBiLiDADE Nº 028/2021. iNx. Nº 6/2021-028 
objeto: contratação de Pessoa jurídica especializada na ministração de treina-
mento teórico e prático de “defesa Pessoal” à guarda Municipal de capanema 
e agentes de trânsito junto a Prefeitura Municipal de capanema. fundamento 
legal: art. 25, inciso vi, c/c 13 inciso iii da lei federal nº 8.666/93. vigência: 
06 (seis) meses. Valor Global: R$ 18.000,00. Ratificação em: 23/07/2021. 
francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.

ExtRAto DE tERMo ADitivo 
EsPéciE: 3º termo aditivo pregão Presencial Nº 9/2018-017. terceiro termo 
aditivo ao contrato nº 1608001/2018. Pregão Presencial Nº 017-2018. obje-
to: contratação de serviços de instalação e Manutenção de aparelhos de ar-
condicionado. contratado: softcomp - comércio e serviços informatica - ltda 
cNPj nº 10.378.838/0001-77. vigência: 06 (seis) meses. fund. legal: art. 
57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 13/08/2021. francisco 
ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

ExtRAto DE tERMo DE foMENto 
tERMo DE foMENto Nº 1808001/2021 

iNEx. Nº 6/2021-025. concedente: Município de capanema/Prefeitura 
Municipal. Proponente: câmara de dirigentes lojistas de capanema com 
cNPj nº 04.854.709/0001-05. objeto: Parceria entre a câmara de dirigen-
tes lojistas de capanema e o Município de capanema/Pa objetivando apoio 
ao 25º liquida geral, ação de incentivo ao desenvolvimento do Microem-
preendedor individual, indústria, micro e pequenas empresas. fundamento 
legal: artigo 25, caput, da lei 8666/93. vigência: 01 (um) mês. valor: 
r$30.000,00. data de assinatura: 18/08/2021.

ExtRAtos DE coNtRAtos 
coNtRAto Nº 1708001-2021 

coNvitE Nº 001-2021. contratante: Município de capanema/Prefeitura 
Municipal. contratado: NtP engenharia-gerenciamento, consultoria e servi-
ços - eireli, cNPj nº 33.131.887/0001-06. objeto: contratação de empresa 
especializada para realizar a adequação e reforma de um prédio destinado a 
nova secretaria de administração, do Município de capanema/Pa. fundamen-
to legal: lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. vigência: 12 
(doze) meses. valor global: r$ 321.519,07. data de assinatura: 17/08/2021.

iNExiGiBiLiDADE Nº 028/2021
coNtRAto Nº 1608001-2021-iNx. Nº 6/2021-028. contratante: Muni-
cípio de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: j. c. campos batista 
eireli, cNPj nº 36.365.029/0001-14. objeto: contratação de Pessoa jurídica 
especializada na ministração de treinamento teórico e prático de “defesa Pes-
soal” à guarda Municipal de capanema e agentes de trânsito junto a Prefeitu-
ra Municipal de capanema. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso 
vi da lei federal nº 8.666/93. vigência: 06 (seis) meses. valor global: r$ 
18.000,00. data de assinatura: 16/08/2021.

coNtRAto Nº 3004003/2021 
DisPENsA Nº 7/2021-011. contratante: Município de capanema/Pre-
feitura Municipal. contratado: agropecuaria boaterra eireli sob o cNPj nº 
04.100.963/0001-18. objeto: contratação de empresa especializada na locação 
de Pulverizador agrícola para desinfecção de áreas sujeitas à contaminação pelo 
COVID-19, a fim de atender as necessidades da secretaria de saúde do municí-
pio de capanema/Pa. fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei nº. 8.666/93. 
vigência: 03 (três) meses. valor global: r$ 40.500,00. data de assinatura: 
30/04/2021.

coNtRAto Nº 2807001/2021
DisPENsA. Nº 7/2021-012. contratante: Município de capanema/Prefeitura 
Municipal. contratado: tavares e Macedo ltda sob o cNPj nº 26.314.920/0001-
78. objeto: contratação de empresa especializada em locação de escavadeira 
Hidráulica, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urba-
nismo, obras e viação do Município de capanema/Pa. fundamento legal: art. 
24, inciso iv da lei nº. 8.666/93. vigência: 180 (cento e oitenta) dias. valor 
global: r$ 112.500,00. assinatura: 28/07/2021.

coNtRAto Nº 1608003/2021 
PREGão ELEtRôNico Nº 027/2021/PMc

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): d. 
duarte de Moura eireli cNPj: 34.036.580/0001-99. objeto: contratação de 
Pessoa jurídica para eventual aquisição de Materiais de construção, elétrico e 
Hidráulico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema 
/Pará e suas secretarias. valor global: 12.464.594.03(doze milhões, quatro-
centos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e três 
centavos). vigência: por 12(dose) meses, contados a partir da data de sua as-
sinatura. assinatura: 16/08/2021. ordenador: francisco ferreira freitas Neto

coNtRAto Nº 1608004-2021 
PREGão ELEtRôNico Nº 027/2021/PMc 

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): j .c.P 
Prado comércio eireli cNPj: 21.254.778/0001-05. objeto: contratação de 
Pessoa jurídica para eventual aquisição de Materiais de construção, elétrico e 
Hidráulico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema 
/Pará e suas secretarias. valor global: r$ 1.171.724,31(hum milhão, cento e 
setenta e hum mil, setecentos e vinte e quatro reais, trinta e hum centavos). 
vigência: Por 12(dose) Meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
assinatura: 16/08/2021. ord. francisco ferreira freitas Neto

ExtRAto DE REGistRo DE PREço 
REGistRo DE PREço Nº 027/2021, viNcuLADA 

Ao PE Nº 027/2021-PMc-sRP 
objeto: contratação de Pessoa jurídica para aquisição de Materiais de cons-
trução, elétrico e Hidráulico para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
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nicipal de capanema /Pará e suas secretarias. veNcedores: d. duarte de 
Moura eireli. cNPj 34.036.580/0001-99 com valor unitário: item-valor Unit. 
1-r$ 1,70; 2-r$ 2,06; 3-r$ 3,30; 4-r$ 6,40; 5-r$ 0,50; 7-r$ 334,00; 8-r$ 
155,00; 9-r$ 1,65; 10-r$ 2,15; 11-r$ 2,20; 12-r$ 2,20; 13-r$ 0,88; 14-r$ 
4,15; 15-r$ 4,39; 16-r$ 3,08; 18-r$ 4,90; 19-r$ 139,80; 20-r$ 3,19; 21-
r$ 6,00; 22-r$ 1,30; 23-r$ 2,70; 24-r$ 6,89; 43-r$ 26,00; 46-r$ 16,88; 
47-r$ 12,00; 48-r$ 38,00; 49-r$ 38,00; 51-r$ 49,00; 52-r$ 50,00; 56-r$ 
12,00; 71-r$ 52,00; 73-r$ 19,00; 75-r$ 18,80; 76-r$ 35,10; 81-r$ 12,70; 
84-r$ 38,00; 86-r$ 132,00; 87-r$ 220,00; 89-r$ 180,00; 90-r$ 190,00; 
91-r$ 210,00; 92-r$ 250,00; 93-r$ 290,00; 94-r$ 400,00; 95-r$ 450,00; 
97-r$ 0,29; 98-r$ 0,25; 99-r$ 0,48; 100-r$ 0,48; 101-r$ 16,00; 105-r$ 
24,00; 108-r$ 10,00; 109-r$ 20,00; 111-r$ 28,00; 112-r$ 74,00; 113-r$ 
97,00; 114-r$ 8,40; 115-r$ 0,65; 117-r$ 3,09 118-r$ 3,60; 119-r$ 8,40; 
120-r$ 21,00; 122-r$ 21,00; 124-r$ 3,90; 126-r$ 1,90; 127-r$ 3,40; 128-
r$ 4,80; 129-r$ 5,50; 134-r$ 11,70; 135-r$ 28,70; 136-r$ 69,00; 137-r$ 
57,39; 141-r$ 0,15; 143-r$ 3,90; 144-r$ 58,00; 145-r$ 1,40; 146-r$ 2,10; 
147-r$ 2,40; 148-r$ 4,10; 149-r$ 7,60; 151-r$ 32,00; 154-r$ 268,00; 
155-r$ 428,00; 156-r$ 967,00; 157-r$ 3.000,00; 158-r$ 5.200,00; 159-r$ 
8.862,00; 161-r$ 62,00; 162-r$ 48,00; 163-r$ 4,40; 164-r$ 239,00; 165-
r$ 182,00; 166-r$ 175,00; 171-r$ 209,00; 172-r$ 319,00; 173-r$ 30,30; 
174-r$ 100,00; 175-r$ 49,90; 176-r$ 12,00; 177-r$ 439,00; 178-r$ 54,00; 
179-r$ 136,00; 184-r$ 14,30; 191-r$ 2,40; 192-r$ 3,10; 193-r$ 3,30; 
198-r$ 36,30; 199-r$ 45,30; 200-r$ 38,40; 201-r$ 210,00; 202-r$ 25,70; 
203-r$ 16,50; 204-r$ 22,00; 205-r$ 22,00; 206-r$ 98,00; 207-r$ 69,40; 
208-r$ 53,00; 209-r$ 4,50; 210-r$ 5,70; 211-r$ 19,70; 213-r$ 2,20; 216-
r$ 0,80; 217-r$ 1,90; 218-r$ 3,70; 220-r$ 15,00; 221-r$ 75,00; 222-r$ 
3,60; 227-r$ 1,64; 228-r$ 1,22; 229-r$ 2,40; 230-r$ 31,80; 231-r$ 28,60; 
232-r$ 6,90; 233-r$ 154,00; 234-r$ 2,00; 240-r$ 3,90; 242-r$ 5,00; 243-
r$ 52,00; 244-r$ 79,00; 245-r$ 43,90; 246-r$ 43,90; 247-r$ 158,00; 249-
r$ 3.010,00; 250-r$ 0,09; 251-r$ 122,00; 253-r$ 219,80; 254-r$ 310,00; 
257-r$ 35,00; 258-r$ 120,00; 259-r$ 165,00; 260-r$ 168,80; 261-r$ 
63,30; 262-r$ 17,50; 263-r$ 15,50; 264-r$ 14,60; 265-r$ 17,00; 266-
r$ 16,70; 268-r$ 51,00; 272-r$ 300,00; 273-r$ 795,00; 274-r$ 980,00; 
275-r$ 500,00; 277-r$ 27,50; 283-r$ 0,06; 285-r$ 47,58; 286-r$ 8,00; 
288-r$ 21,00; 292-r$ 39,00; 293-r$ 26,00; 294-r$ 26,00; 295-r$ 990,00; 
296-r$ 990,00; 297-r$ 57,00; 298-r$ 13,00; 299-r$ 19,00; 300-r$ 51,00; 
301-r$ 40,81; 302-r$ 57,00; 303-r$ 60,00; 304-r$ 69,00; 305-r$ 259,00; 
306-r$ 473,00; 309-r$ 3,09; 314-r$ 5,00; 315-r$ 2,00; 317-r$ 16,00; 
318-r$ 599,00; 319-r$ 244,00; 320-r$ 166,00; 321-r$ 107,41; 327-r$ 
78,48; 328-r$ 178,00; 329-r$ 2,54; 330-r$ 135,55; 331-r$ 5,70; 332-r$ 
7,70; 333-r$ 14,70; 334-r$ 18,20; 335-r$ 35,70; 336-r$ 117,00; 337-r$ 
74,00; 338-r$ 54,00; 339-r$ 32,00; 340-r$ 53,00; 341-r$ 69,00; 342-r$ 
13,00; 343-r$ 19,90; 344-r$ 29,90; 345-r$ 78,75; 346-r$ 74,50; 347-r$ 
76,90; 348-r$ 279,90; 349-r$ 679,90; 350-r$ 11,90; 351-r$ 5,90; 352-
r$ 84,90; 353-r$ 12,90; 354-r$ 129,80; 355-r$ 174,90; 356-r$ 14,29; 
357-r$ 29,89; 358-r$ 13,40; 359-r$ 29,30; 360-r$ 36,90; 361-r$ 34,68; 
362-r$ 20,90; 364-r$ 9,79; 365-r$ 149,79; 366-r$ 48,89; 367-r$ 1,70; 
368-r$ 27,39; 369-r$ 69,39; 370-r$ 20,39; 371-r$ 26,93; 373-r$ 229,79; 
374-r$ 194,59; 375-r$ 84,70; 376-r$ 11,39; 377-r$ 83,39; 378-r$ 95,89; 
379-r$ 53,89; 380-r$ 190,00; 381-r$ 251,00; 382-r$ 4,89; 383-r$ 94,89; 
384-r$ 7,45; 385-r$ 101,90; 386-r$ 101,90; 387-r$ 2.741,90; 388-r$ 
71,28; 389-r$ 249,39; 390-r$ 263,59; 391-r$ 19,90; 392-r$ 112,00; 393-
r$ 96,39; 394-r$ 929,90; 395-r$ 18,50; 396-r$ 22,20; 397-r$ 174,89; 
398-r$ 504,00; 399-r$ 605,00; 400-r$ 185,00; 401-r$ 214,90; 402-r$ 
130,44; 403-r$ 19,70; 404-r$ 14,70; 405-r$ 19,50; 406-r$ 22,00; 407-r$ 
66,00; 408-r$ 303,00; 409-r$ 322,00; 411-r$ 50,30; 412-r$ 66,60; 413-
r$ 41,10; 414-r$ 48,70; 416-r$ 760,00. j c P Prado comercio eireli Me, 
cNPj 21.254.778/0001-05 com valor unitário: item-valor Unit. 6-r$ 2,33; 
17-r$ 8,54; 25-r$ 15,67; 26-r$ 17,85; 27-r$ 18,10; 28-r$ 14,78; 29-r$ 
16,33; 30-r$ 20,14; 31-r$ 20,63; 32-r$ 23,33; 33-r$ 22,67; 34-r$ 25,03; 
35-r$ 58,56; 36-r$ 299,25; 37-r$ 465,21; 38-r$ 6,14; 39-r$ 7,18; 40-r$ 
7,95; 41-r$ 7,16; 42-r$ 7,16; 44-r$ 29,10; 45-r$ 29,10; 50-r$ 54,61; 53-
r$ 7,16; 54-r$ 29,10; 55-r$ 32,66; 57-r$ 16,50; 58-r$ 5,81; 59-r$ 10,08; 
60-r$ 3,11; 61-r$ 4,39; 62-r$ 7,05; 63-r$ 4,61; 64-r$ 9,90; 65-r$ 4,39; 
66-r$ 7,66; 67-r$ 10,73; 68-r$ 16,72; 69-r$ 33,38; 70-r$ 34,57; 72-r$ 
12,88; 74-r$ 3,77; 77-r$ 1,95; 78-r$ 1,28; 79-r$ 1,05; 80-r$ 2,74; 82-r$ 
0,75; 83-r$ 31,13; 85-r$ 103,54; 88-r$ 17,83; 96-r$ 0,24; 102-r$ 15,19; 
103-r$ 21,89; 104-r$ 25,27; 106-r$ 5,30; 107-r$ 10,68; 110-r$ 21,57; 
116-r$ 2,00; 121-r$ 42,53; 123-r$ 14,25; 125-r$ 5,81; 130-r$ 5,11; 131-
r$ 3,67; 132-r$ 6,60; 133-r$ 6,25; 138-r$ 150,39; 139-r$ 0,08; 140-r$ 
0,24; 142-r$ 4,68; 150-r$ 14,81; 152-r$ 18,57; 153-r$ 29,81; 160-r$ 
28,94; 167-r$ 179,59; 168-r$ 179,52; 169-r$ 208,20; 170-r$ 239,19; 
180-r$ 14,18; 181-r$ 13,10; 182-r$ 21,40; 183-r$ 29,77; 185-r$ 7,05; 
186-r$ 16,58; 187-r$ 19,78; 188-r$ 17,81; 189-r$ 17,60; 190-r$ 22,57; 
194-r$ 12,73; 195-r$ 6,05; 196-r$ 68,16; 197-r$ 68,84; 212-r$ 2,18; 
214-r$ 49,62; 215-r$ 0,38; 219-r$ 3,68; 223-r$ 1,01; 224-r$ 2,14; 225-
r$ 6,70; 226-r$ 5,63; 235-r$ 0,75; 236-r$ 0,75; 237-r$ 0,91; 238-r$ 
0,75; 239-r$ 0,75; 241-r$ 15,12; 248-r$ 301,47; 252-r$ 899,94; 255-
r$ 1,88; 256-r$ 3,86; 267-r$ 99,50; 269-r$ 55,44; 270-r$ 227,84; 271-
r$ 11,31; 276-r$ 5,92; 278-r$ 6,94; 279-r$ 3,44; 280-r$ 2,18; 281-r$ 
24,38; 282-r$ 4,58; 284-r$ 0,26; 287-r$ 17,74; 289-r$ 1,63; 290-r$ 
3,80; 291-r$ 4,95; 307-r$ 0,68; 308-r$ 0,86; 310-r$ 2,48; 311-r$ 5,64; 
312-r$ 21,39; 313-r$ 12,64; 316-r$ 2,96; 322-r$ 76,12; 323-r$ 27,19; 
324-r$ 27,59; 325-r$ 83,35; 326-r$ 53,60; 363-r$ 70,71; 372-r$ 12,89; 
410-r$ 8.347,26; 415-r$ 10,01. vigência: 12(dose) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. em 13/08/2021. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 694177

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuMARu Do NoRtE - PA
ExtRAto DE DEsAPRoPRiAção AMiGÁvEL

o Município de cumaru do  Norte-PA, TORNA público para os fins de 
direito, que declarou de interesse social, por meio do decreto Municipal 
nº135/2015, de 13/08/2021, para fins de desapropriação judicial, a área de 
3,2721 hectares, cujo perímetro é de 739,09 metros, localizada no município 
de cumaru do Norte-Pa, área a ser destacada da matrícula n°14.040 de pro-
priedade de Maria alves de Holanda lima, brasileira, viúva, lavradora, porta-
dora do cPf nº455.256.502-82 e do rg 2.958.534 ssP/Pa, cujas medidas e 
confrontações constantes no Memorial descritivo, elaborado pela secretaria 
Municipal de Meio ambiente. o procedimento está à disposição de todos os 
interessados junto à secretaria de administração Municipal. cumaru do Nor-
te-Pa, 13 de agosto de 2021.

ExtRAto DE coNtRAto
DisPENsA DE LicitAção Nº 004/2021-cPL, 
PRocEsso LicitAtÓRio N° 41/2021-cPL. 

objeto: levantamento planialtimétrico cadastral da área urbana de cumaru do 
Norte com gPs de alta precisão, compreendendo cálculos e desenhos em escala.
coNtRAto Nº 199/2021 - fRANciNiLDo PAuLo JuNioR EiRELi, inscrita 
no cNPj: 41.460.945/0001-73. valor total r$ 29.750,00 (vinte e nove mil 
setecentos e cinquenta reais). vigência 03 (três) meses. assinatura 16 de 
agosto de 2021.

Protocolo: 694180

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE fLoREstA Do ARAGuAiA/PA
ExtRAto DE coNtRAto. P. E. N° 05/2021 

objeto: aquisição de materiais elétricos de iluminação pública. contratante: 
PMfa. contratada: esb indústria e com. de eletro eletrônicos ltda. coNtra-
to Nº: 085/2021. valor: r$ 96.000,00. vigência: 17/08/2021 a 31/12/2021. 
Divailton Moreira de souza - Pregoeiro

Protocolo: 694182

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

ExtRAto DE coNtRAto
cARtA coNvitE cc Nº 1/2021-001 PMGP 

objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para a PrestaÇÃo 
de serviÇos de MaNUteNÇÃo de veÍcUlos leves da PrefeitUra MU-
NiciPal de goiaNÉsia contratante: Prefeitura Municipal de goianésia do 
Pará, cNPj: 83.211.413/0001-13, contrato nº 20210285, valor r$ 69.010,00. 
fundo Municipal de assistência social - fMas, cNPj: nº 18.367.597/0001-72, 
contrato nº 20210286, valor r$ 21.030,00; fundo Municipal de Meio am-
biente - fMMa, cNPj: nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20210287, valor 
r$ 20.805,00; secretaria Municipal de educação cultura desporto e lazer - 
seMecdel, cNPj: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20210288, valor r$ 
10.440,00; fundo Municipal de saúde - fMs, cNPj: nº 12.884.091/0001-54, 
contrato nº 20210289, valor r$ 49.615,00; contratada: MecaNica vargas 
iNjecao eletroNica diesel e gasoliNa ltda, cNPj: 24.639.876/0001-
40, data de assinatura: 02/08/2021. francisco David Leite Rocha - Pre-
feito Municipal.

Protocolo: 694183

ExtRAto DE RAtificAção
iNExiGiBiLiDADE Nº 6/2021-009-PMGP 

objeto: contratação de empresa jurídica de serviços técnicos especializados 
de advocacia, assessoria e consultoria jurídica em ações estratégicas no tri-
bunal de justiça do Pará e nas seções, subseções judiciárias da justiça federal 
no Pará, bem como na 2ª instância do tribunal de justiça do estado do Pará e 
do tribunal regional federal da 1ª região por meio de ações de recuperação de 
crédito municipal e ações para o desbloqueio de recursos públicos. atuação 
especializada em prestações de contas no tribunal de contas dos municípios 
do estado do Pará - tcM, no tribunal de contas do estado do Pará - tce e 
no tribunal de contas da união - tcU, e perante demais órgãos de controle 
externo. Data da Ratificação: 02/08/2021. Contratante: Prefeitura Municipal 
de goianésia do Pará, cNPj: 83.211.413/0001-13, contrato nº 20210283, 
valor r$ 87.500,00 lavareda e liMa advogados associados, cNPj: 
16.672.716/0001-75. data de assinatura. 30/07/2021. francisco David 
Leite Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 694184
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

REtificAção DE ExtRAto DE coNtRAto
MuNiciPio DE iPixuNA Do PARÁ/PA

retificaÇÃo de Materia circUlada No dia 17 de agosto de 2021
onde se lê: PregÃo eletrôNico Nº 060/2021-Pe/srP
Leia se: PregÃo eletrôNico Nº 063/2021-Pe/srP
retificaÇÃo de Materia circUlada No dia 17 de agosto de 2021
PREGão ELEtRôNico Nº 062/2021-PE/sRP
onde se lê: a abertura será no dia 28/08/2021, as 08:30horas
Leia se: a abertura será no dia 30/08/2021, as 08:30horas

Protocolo: 694186

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PREGão ELEtRôNico Nº 064/2021-PE

PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 084/2021
objeto: aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender 
as demandas do fundo Municipal de educação, fundo Municipal de assis-
tência social, fundo Municipal de saúde e Município de itaituba. tipo: Menor 
preço por item. data de abertura: 31/08/2021, as 10:00 hora local. acesso 
ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.
itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. transamazônica 
c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-PA. Ronison Aguiar 
Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 694188

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

  
PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ

ExtRAto DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 085/2021-cPL/PMM 

PRocEsso LicitAtÓRio Nº 15.387/2021-PMM 
objeto: registro de PreÇos Para eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa 
esPecializada Na PrestaÇÃo de serviÇo de forNeciMeNto de refei-
ÇÕes ProNtas tiPo “MarMitex”, “Kit laNcHe” e cafÉ da MaNHÃ desti-
Nados aos servidores da secretaria de saÚde e aos servidores 
do serviÇo de ateNdiMeNto MÓvel de UrgêNcia - saMU 192 - de Ma-
rabá. onde sagrou vencedora a empresa: sabor do cHeff coMercio de 
aliMeNtos eireli - cNPj: 26.773.597/0001-09 - vencedora do grupo: 01 o 
valor total de: r$ 847.004,96 (oitocentos e quarenta e sete mil quatro reais 
e noventa e seis centavos), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 
927495. Marabá 16/08/2021. valmir silva Moura - secretário Municipal 
de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 694190

ExtRAto DE RAtificAção, ADJuDicAção E HoMoLoGAção
PRocEsso N° 12.238/2021/PMM - 

cHAMADA PúBLicA 02/2021-cEL/sEvoP/PMM 
em cumprimento ao estabelecido na lei 11.947/2009, resolução nº. 06/2020, 
do Ministério da educação, com respaldado no Parecer jurídico da Procurado-
ria geral do Município e no Parecer da controladoria geral do Município, rati-
fico a solicitação a referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
da agricultura familiar para compor o cardápio nutricional dos alunos matricu-
lados nas Unidades de ensino da rede Pública de Marabá - Pa, contempladas 
com o Programa Nacional de alimentação escolar - PNae, durante o ano letivo 
de 2021, adjUdico o objeto à (1) associaÇÃo dos PeqUeNos agricUl-
tores faMiliares do asseNtaMeNto bUrgo da fazeNda sUNair - as-
Pabsir, cNPj n° 06.213.634/0001-09, valor total r$ 599.994,33 (quinhentos 
e noventa e novel mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e três 
centavos); (2) associaÇÃo Mista dos agricUltores faMiliares boa 
esPeraNÇa do bUrgo - asMafabe, cNPj n° 31.454.759/0001-78, valor 
total r$ 618.640,66 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta reais e 
sessenta e seis centavos); (3) cooPerativa de ProdUÇÃo e coMerciali-
zaÇÃo da agricUltUra faMiliar do sUdeste do Pará - cooPsUP, cNPj 
n° 36.274.582/0001-41, valor total r$ 3.397.503,25 (três milhões, trezentos 
e noventa e sete reais, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos); (4) t. 
b. correia, cNPj nº 18.281.489/0001-82, no valor total de r$ 357.800,00 
(trezentos e cinquenta e sete mil e oitocentos reais); (5) P. c. da silva saN-
tos e cia ltda, cNPj n° 10.780.490/0001-40, valor total r$ 355.680,00 
(trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais); (6) PolPas 
MarafrUtas eireli, cNPj n° 09.462.510/0001-55, valor total r$ 19.932,90 
(dezenove mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa centavos); (7) co-
oPerativa de ProdUÇÃo e coMercializaÇÃo da agricUltUra faMi-

liar do Nordeste ParaeNse, cNPj n° 15.232.790/0001-08, valor total r$ 
1.521.735,31 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e 
cinco reais e trinta e um centavos); e (8) cooPerativa de agricUltores 
faMiliares da regiao de carajas, cNPj n° 04.476.992/0001-89, valor 
total r$ 1.135.429,31 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e 
vinte e nove reais e trinta e um centavos); pelo que HoMologo o resultado 
do Processo n° 12.238/2021/PMM - chamada Pública 002/2021/cel/sevoP/
PMM. Marabá/Pa, 18 de agosto de 2021. Marilza de oliveira Leite.

Protocolo: 694191

ExtRAto Do PRiMEiRo tERMo DE ADitivo 
Ao coNtRAto Nº 134/2020-sEMED/PMM 

Processo Licitatório nº. 9.089/2020-cEL/sEvoP/PMM, tomada de Pre-
ços n° 031/2020-cEL/sEvoP/PMM. objeto do contrato original: coNtrata-
ÇÃo de  eMPresa de  eNgeNHaria Para execUÇÃo dos serviÇos de re-
forMa e aMPliaÇÃo da eMef rUi barbosa, localizada Na aveNida bra-
sil, Nº 163, vila MUrUMUrU, zoNa rUral do MUNicÍPio de Marabá/Pa. 
objeto do aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n.º  134/2020-se-
MED/PMM, por mais 01 (um) mês, ficando vigente até 18/09/2021, prorrogar o 
prazo de execução dos serviços, ficando vigente até o dia 18/09/2021, aditivar 
seu quantitativo em aproximadamente 0,3325222%, equivalente a r$ 666,46 
(seiscentos e sessenta e seis reais, e quarenta e seis centavos), adicionar novos 
itens qualitativos em aproximadamente 12,21752%, equivalente a r$ 24.487,08 
(vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais  e oito centavos), e su-
primir itens da planilha do referido contrato em aproximadamente 7,52220%, 
equivalente a r$ 15.076,44 (quinze mil, setenta e seis reais e quarenta e qua-
tro centavos), totalizando o valor do aditivo em r$ 10.077,10 (dez mil, seten-
ta e sete reais e dez centavos), tornando o valor total acumulado do contrato 
em r$ 210.503,05 (duzentos e dez mil, quinhentos e três reais e cinco cen-
tavos). contratada: oUro Norte coNstrUÇÕes e serviÇos eireli cNPj: 
29.621.201/0001-98. assinatura: 17/08/2021. Marilza de oliveira Leite - se-
cretária Municipal de Educação.

Protocolo: 694194

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREço

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 298/2021/CPL, Beneficiária - SABOR 
Do cHEff coMERcio DE ALiMENtos EiRELi-cNPJ: 26.773.597/0001-09 
-vencedora do grupo: 01 o valor total de: r$ 847.004,96 (oitocentos e qua-
renta e sete mil quatro reais e noventa e seis centavos). vigência da ata: 12 
meses a partir da assinatura. oriunda do Pregão eletrônico nº 085/2021-
cPl/PMM. Processo licitatório nº 15.387/2021-PMM. objeto: registro de 
PreÇos Para eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Na 
PrestaÇÃo de serviÇo de forNeciMeNto de refeiÇÕes ProNtas tiPo 
“MarMitex”, “Kit laNcHe” e cafÉ da MaNHÃ destiNados aos servi-
dores da secretaria de saÚde e aos servidores do serviÇo de 
ateNdiMeNto MÓvel de UrgêNcia - saMU 192 - de Marabá.  Marabá 
18/08/2021. valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs 
- Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 694192

ExtRAto Do PRiMEiRo tERMo DE ADitivo 
Ao coNtRAto Nº 134/2020-sEMED/PMM 

Processo Licitatório nº. 9.089/2020-cEL/sEvoP/PMM, tomada 
de Preços n° 031/2020-cEL/sEvoP/PMM. objeto do contrato original: 
coNtrataÇÃo de  eMPresa de  eNgeNHaria Para execUÇÃo dos ser-
viÇos de reforMa e aMPliaÇÃo da eMef rUi barbosa, localizada Na 
aveNida brasil, Nº 163, vila MUrUMUrU, zoNa rUral do MUNicÍPio 
de Marabá/Pa. objeto do aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do contra-
to n.º  134/2020-SEMED/PMM, por mais 01 (um) mês, ficando vigente até 
18/09/2021, prorrogar o prazo de execução dos serviços, ficando vigente até o 
dia 18/09/2021, aditivar seu quantitativo em aproximadamente 0,3325222%, 
equivalente a r$ 666,46 (seiscentos e sessenta e seis reais, e quarenta e seis 
centavos), adicionar novos itens qualitativos em aproximadamente 12,21752%, 
equivalente a r$ 24.487,08 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete 
reais  e oito centavos), e suprimir itens da planilha do referido contrato em apro-
ximadamente 7,52220%, equivalente a r$ 15.076,44 (quinze mil, setenta e 
seis reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o valor do aditivo em r$ 
10.077,10 (dez mil, setenta e sete reais e dez centavos), tornando o valor total 
acumulado do contrato em r$ 210.503,05 (duzentos e dez mil, quinhentos e três 
reais e cinco centavos). contratada: oUro Norte coNstrUÇÕes e serviÇos 
eireli cNPj: 29.621.201/0001-98. assinatura: 17/08/2021. Marilza de olivei-
ra Leite - secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 694202

ExtRAto DE tERMo DE HoMoLoGAção
termo de Homologação referente ao PREGão PREsENciAL sRP Nº 040/2021-
cEL/sEvoP/PMM, Processo n° 15.187/2021-PMM -cEL/sEvoP/PMM. 
objeto: registro de PreÇo Para eveNtUal aqUisiÇÃo de Material de 
revestiMeNto de eqUiPe ProPria da secretaria de obras Na exe-
cUÇÃo de PeqUeNas MaNUteNÇÕes e reParos eM Predios PÚblicos, 
conforme edital e seus anexos; Homologado as empresas: KellioN s silva 
Materiais de coNstrUÇÃo eireli, cNPj: 22.104.453/0001-09, vencedora 
dos lotes 01, 02, 04 e 08 no valor total de r$ 291.905,50 (duzentos e noventa 
e um mil, novecentos e cinco reais e cinquenta centavos); KelfoNte iNdUs-
tria e coMercio de Material eletrico eireli, cNPj: 32.371.749/0001-
31, vencedora dos lote 03 no valor total de r$ 285.612,50 (duzentos e oi-
tenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e cinquenta centavos); s c s 
coM de Mat coNstrUÇÃo e serviÇo eireli, cNPj: 23.688.847/0001-06, 
vencedor do lote 05 e 06 no valor de r$ 216.397,80 (duzentos e noventa e 
seis mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos); Nossa terra 
Materiais de coNstrUÇÃo ltda cNPj 83.927.574/0001-37, vencedor do 
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lote 03 no valor de r$ 348.248,25 (trezentos e quarenta e oito mil, duzen-
tos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos). valor global de r$ 
1.142.164,05 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, cento e sessenta e 
quatro reais e cinco centavos). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Mara-
bá - Pa, 13.08.2021, fabio cardoso Moreira - secretário Municipal de 
viação e obras Públicas - sEvoP.

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
Ata de Registro de Preço Nº 058/2021-cEL/sEvoP/PMM. origem: re-
ferente ao PREGão PREsENciAL sRP Nº 040/2021-cEL/sEvoP/PMM, 
Processo n° 15.187/2021-PMM -cel/sevoP/PMM. objeto: registro de 
PreÇo Para eveNtUal aqUisiÇÃo de Material de revestiMeNto de 
eqUiPe ProPria da secretaria de obras Na execUÇÃo de PeqUeNas 
MaNUteNÇÕes e reParos eM Predios PÚblicos, conforme edital e seus 
anexos; as eMPresas: KellioN s silva Materiais de coNstrUÇÃo eire-
li, cNPj: 22.104.453/0001-09, vencedora dos lotes 01, 02, 04 e 08 no valor 
total de r$ 291.905,50 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e cinco re-
ais e cinquenta centavos); KelfoNte iNdUstria e coMercio de Material 
eletrico eireli, cNPj: 32.371.749/0001-31, vencedora dos lote 03 no va-
lor total de r$ 285.612,50 (duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e doze 
reais e cinquenta centavos); s c s coM de Mat coNstrUÇÃo e serviÇo 
eireli, cNPj: 23.688.847/0001-06, vencedor do lote 05 e 06 no valor de r$ 
216.397,80 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e sete reais 
e oitenta centavos); Nossa terra Materiais de coNstrUÇÃo ltda cNPj 
83.927.574/0001-37, vencedor do lote 03 no valor de r$ 348.248,25 (trezentos 
e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 
valor global de r$ 1.142.164,05 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, 
cento e sessenta e quatro reais e cinco centavos). veNcedora dos lotes. 
Órgão gerenciador: secretaria Municipal de viação e obras Públicas - sevoP. 
vigência: 12 meses. assinatura: 17.08.2021. fabio cardoso Moreira - se-
cretário Municipal de viação e obras Públicas - sEvoP.

Protocolo: 694195

ExtRAto Do 1° tERMo ADitivo 
ao contrato de salvaguarda de material espeleológico de prazo e valor, o prazo do 
aditivo vai até 05/05/2022 no valor de R$ 57.598,50 firmado entre a Fundação Casa 
da cultura de Marabá e a empresa ativo ambiental ltda.  vanda Régia Américo 
Gomes - Presidente da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 694196

ExtRAto coNtRAto Nº 016/2021/fccM 
objeto: aquisição de equipamentos de informática. vencedora: e r solU-
ÇÕes iNforMatica ltda, cNPj N° 12.591.019/0001-39. totalizando o valor 
de r$ 38.029,00 (trinta e oito mil vinte e nove reais). vigência: 31/12/2021 
ass: 17/08/2021, conforme consta nos autos do Processo administrativo Nº 
2.458/2021//cel/ PMM, Pe n° 011/2021/cel/PMM a serem pagos com o recurso 
próprio da fccM, vanda Régia Américo Gomes- Presidente da fundação 
casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 694199

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MoJuí Dos cAMPos
Aviso DE LicitAção

PREGão ELEtRôNico 002/2021-fMs
objeto: aqUisiÇÃo de eqUiPaMeNtos e Materiais PerMaNeNte Para 
ateNder as deMaNdas dos ceNtros de saÚde de MojUÍ dos caMPos; 
Posto de saÚde cidade alta i e ii; Posto de saUde de ágUa fria; 
Posto de saÚde de boa fÉ; Posto de saÚde de xavier; Usf baixa 
da oNÇa; Usf vista alegre do MojU, coNforMe ProPosta de aqUi-
siÇÃo de eqUiPaMeNto PerMaNeNte N°17738.256000/1170-06. dispo-
nibilidade do edital 19/08/2021 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.
br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 
19/08/2021. abertura das propostas: 31/08/2021 as 9h30min no site www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal
decreto 008/2021

Protocolo: 694206

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ
EstADo Do PARÁ

fuNDo MuNiciPAL DE sAúDE
ExtRAto DE coNtRAto Nº: 20210212

oRiGEM: PREGão Nº PE 030/2021
coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de saÚde
coNtratada(o).....: e f costa PaNificadora - Me
cNPj: 26.208.722/0001-20
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa forNeciMeNto sob deMaNda de 

bolos e salgados destiNado ao ateNdiMeNto de deMaNda da se-
cretaria MUNiciPal de saÚde.
valor total...: r$ 19.281,78 (dezenove mil, duzentos e oitenta e um reais 
e setenta e oito centavos).
PrograMa de trabalHo.......: exercício 2021 atividades 2.074, 2.080, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
vigêNcia: 14 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLEiDE fERREiRA cHAvEs
Pregoeira

Protocolo: 694208

PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ
EstADo Do PARÁ

fuNDo MuNiciPAL DE sAúDE
ExtRAto DE coNtRAto Nº: 20210215

oRiGEM: PREGão Nº PE 030/2021
coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de saÚde
coNtratada(o).....: aNgelica araUjo Moreira eireli
cNPj: 30.276.432/0001-90
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa forNeciMeNto sob deMaNda de 
bolos e salgados destiNado ao ateNdiMeNto de deMaNda da se-
cretaria MUNiciPal de saÚde.
valor total...: r$ 58.409,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e nove reais).
PrograMa de trabalHo.......: exercício 2021 atividades 2.074, 2.080. 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
vigêNcia: 14 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLEiDE fERREiRA cHAvEs
Pregoeira

Protocolo: 694212

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ

fuNDo MuNiciPAL DE sAúDE
ExtRAto DE coNtRAto Nº 20210264

oRiGEM: PREGão Nº PE 001/2021
coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de saÚde
coNtratada(o).....: goias coMercio de ProdUtos farMaceUticos 
eireli - ePP
cNPj: 10.495.738/0001-20
objeto.......: coNtrataÇÃo de eMPresa Para forNeciMeNto de Medi-
caMeNtos e Materiais Para ateNÇÃo básica.
valor total................: r$ 320.954,00 (trezentos e vinte mil, novecentos 
e cinquenta e quatro reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.080, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
vigêNcia: 16 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

BRuNo DANGLAREs ARAúJo souzA
secretário MUNiciPal de saÚde

Protocolo: 694214

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

Aviso DE LicitAção: 
toMADA DE PREços n° 2/2021-00010 

objeto: contratação de empresa especializada para execução das obras de 
adequações das instalações elétricas, implantação de subestação aérea de 
225Kva e reforma do prédio da eMef irmã Maria angelica dantas, Município 
de Paragominas. data de abertura: 08/09/2021 as 09:00 hs. edital e informa-
ções no site: www.tcm.pa.gov.br(geo-obras), transparência desta Prefeitura 
e sala da cPl, sede da Prefeitura Municipal de Paragominas/Pa, a partir da 
publicação deste. Pgm: 19/08/2021. Luciana Brito vieira - Presidente da 
cPL. Portaria n° 050/2021-GPP.

Protocolo: 694216

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs

REsuLtADo DE JuLGAMENto Dos 
DocuMENtos DE HABiLitAção

coNcoRRêNciA Nº 3/2021-003 sEMoB
A Prefeitura Municipal de Parauapebas, pela secretaria Municipal de 
obras, através da comissão Permanente de Licitação, em conformidade 
com a lei federal n.º 8.666/1993 e disposições do edital de licitação, tor-
na público aos interessados na coNcorrêNcia Nº 3/2021-003 seMob, que 
após a análise da documentação de habilitação apresentados, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para execução de obras construção de 
redes de drenagens e pavimentação com piso intertravado no bairro Parque 
das Nações i, no município de Parauapebas - Pa, no estado do Pará. decidiu, 
inclusive amparada no relatório técnico da secretaria Municipal de obras - 
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seMob, declarar Habilitadas as empresas: traNvias coNstrUÇÕes e 
terraPleNageM ltda; a&l eNgeNHaria e serviÇos ltda; laca eNge-
NHaria ltda e MUltisUl eNgeNHaria s/s ltda. e declarar iNabilitada, 
a empresa: jc Projetos e coNstrUÇÕes ltda: a certidão de regularidade 
estadual, de natureza tributária, encontra-se cassada em 04 de abril de 2021.

Parauapebas/Pa, 18 de agosto de 2021.
fABiANA DE souzA NAsciMENto

coMissÃo PerMaNeNte de licitaÇÃo
PresideNte

Protocolo: 694097

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs

coMuNicADo cLAssificAção fiNAL
coNcoRRêNciA Nº 3/2020-02PRosAP

A Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da uEP/PRosAP, 
por intermédio da comissão Especial de Licitação, comunica aos inte-
ressados que do julgamento das propostas comerciais apresentadas pelas 
empresas habilitadas, considerando que o prazo recursal transcorreu e não 
houve interposição tempestiva de recurso, referente ao processo licitatório 
nº 3/2020-02ProsaP, na modalidade coNcorrêNcia, que tem como ob-
jeto a contratação de empresa de engenharia para a supervisão das obras 
de macro e microdrenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de 
abastecimento de água, de urbanização e de iluminação pública da primeira 
etapa do Projeto de saneamento ambiental, Macrodrenagem e recuperação 
do Igarapé Lajeado, no Município de Parauapebas, Estado do Pará,  ficam 
classificadas as proponentes: coMProMisso de coNsÓrcio geoMe-
trica PlaNos; empresas compromissadas: geoMÉtrica eNgeNHaria de 
Projetos ltda., cNPj Nº 55.069.736/0001-08; e PlaNos eNgeNHaria 
ltda, cNPj Nº 19.066.579/0001-13, em primeiro lugar com Nota final (Nf) 
de 99,2 (noventa e nove inteiros e dois décimos) de pontos e valor de r$ 
2.795.356,16 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco, trezentos e cin-
quenta e seis reais e dezesseis centavos); e coMProMisso de coNsÓrcio 
igaraPÉ; empresas compromissadas: becK de soUza eNgeNHaria ltda., 
cNPj Nº 91.806.844/0001-80; e eNgePlUs eNgeNHaria e coNsUltoria 
ltda., cNPj Nº 90.333.790/0001-10, em segundo lugar com Nota final (Nf) 
de 94,3 (noventa e quatro inteiros e três décimos) de pontos e valor de r$ 
2.901.193,93 (dois milhões, novecentos e um mil, cento e noventa e três reais 
e noventa e três centavos). sagrando-se vencedora do certame o coMPro-
Misso de coNsÓrcio geoMetrica PlaNos; empresas compromissadas: 
geoMÉtrica eNgeNHaria de Projetos ltda., cNPj Nº 55.069.736/0001-
08; e PlaNos eNgeNHaria ltda, cNPj Nº 19.066.579/0001-13, em primei-
ro lugar com Nota final (Nf) de 99,2 (noventa e nove inteiros e dois décimos) 
de pontos e valor de r$ 2.795.356,16 (dois milhões, setecentos e noventa 
e cinco, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos); por ter 
apresentado a proposta mais vantajosa para administração e atendendo os 
requisitos do edital.

Parauapebas/PA, 18 de agosto de 2021. DAYtoN NEvEs PEREiRA
Presidente da comissão especial de licitação

dec. PMP nº 1040/2020
Protocolo: 693939

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 064/2021

PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 8/2021-064PMP
A PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs, por intermédio do fun-
do Municipal de saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna 
público que às 11:00 horas do dia 01 de setembro de 2021, fará realizar li-
citação na modalidade PregÃo eletrôNico, do tipo menor preço, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br, para registro de Preços para contratação de empresa 
especializada para o  fornecimento de fórmulas nutricionais infantis para crianças 
diagnosticadas com alergias à Proteína do leite de vaca (aPlv),no Município de 
Parauapebas, estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigen-
te, a realizar-se nas dependências da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas, 
localizada no Morro dos ventos, quadra especial, s/Nº, bairro beira rio ii, 
cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.
br, www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no 
ícone licitações ou no Portal do tcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPebas - Pa, 18 de agosto de 2021.
LEo MAGNo MoRAEs coRDEiRo

Pregoeiro
Protocolo: 693941

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210433

oRiGEM PREGão Nº 8/2020-0019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) W & j coMercio e frUtaria eireli - Me
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$ 96.807,46 (noventa e seis mil, oitocentos e sete reais e 
quarenta e seis centavos)
vigêNcia 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
data da eMissÃo 09 de agosto de 2021

Protocolo: 694033

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210400

oRiGEM PREGão Nº 8/2020-019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) Mega Mix distribUidora de aliMeNtos 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$ 41.128,92 (quarenta e um mil, cento e vinte e oito reais e 
noventa e dois centavos)
vigêNcia 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
data da eMissÃo 28 de julho de 2021

Protocolo: 694035

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210435

oRiGEM PREGão ELEtRôNico Nº 8/2021-029PMP
coNtrataNte PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas/seMob
coNtratada(o) Para locaÇÕes de MáqUiNas, terraPlaNageM e serviÇos ltda
objeto locação de 1 (um) barco rebocador para balsa com capacidade para 
25 toneladas, no Município de Parauapebas, estado do Pará.
valor total r$ 346.599,60 (trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e 
noventa e nove reais e sessenta centavos)
vigêNcia 12 (doze) meses iniciando - se a partir da data de assinatura das partes
data da eMissÃo 10 de agosto de 2021

Protocolo: 694031

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210451

oRiGEM PREGão Nº 9/2019-02sEcuLt
coNtrataNte PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas
coNtratada(o) l. daYaNNe barbosa viaNa eirel-ePP
objeto contratação de empresa especializada em serviços de segurança não 
armada, para atender a secretaria Municipal de cultura, no Município de Pa-
rauapebas, estado do Pará
valor total r$ 231.875,00 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e seten-
ta e cinco reais)
vigêNcia 06 (seis) meses, iniciando a partir da data de assinatura das partes.
data da eMissÃo 13 de agosto de 2021

Protocolo: 694032

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210409

oRiGEM PREGão Nº 8/2020-0030PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de Habitacao de iNteresse social
coNtratada(o) H. Mix coMercio de ProdUtos aliMeNticios eireli
objeto aquisição de Material de consumo, para serem utilizados pelas secretarias e 
coordenadorias desta Prefeitura Municipal de Parauapebas, no estado do Pará
valor total r$ 1.518,18 (um mil, quinhentos e dezoito reais e dezoito centavos)
vigêNcia 06 (seis) meses, iniciando a partir da data de assinatura das partes.
data da eMissÃo 05 de agosto de 2021

Protocolo: 694037

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PiçARRA-PA
Aviso DE LicitAção DEsERtA
Aviso DE LicitAção DEsERtA

o Município de Piçarra através da comissão de licitação, comunica aos inte-
ressados no processo Pregão presencial nº 9/2021-024 cujo o objeto: con-
tratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços continuados 
de transporte mediante a locação de um veículo equipado com baú, por não 
haver interessados, fica declarada DESERTA.

EDER RABELo-Pregoeiro
Protocolo: 694225

PREfEituRA MuNiciPAL DE PiçARRA-PA
Aviso PREGão PREsENciAL

PREGão PREsENciAL Nº 9/2021-0025
contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia incluin-
do: consertos/trocas/vulcanização, de pneus em atendimento as unidades 
administrativas deste município. data e abertura dos envelopes: 31/08/2021 
horário: 9:00hs.

Aviso PREGão PREsENciAL
PREGão PREsENciAL Nº 9/2021-0026

contratação de empresa especializada para aquisição de itens para informati-
zação das unidades de saúde da família conforme portaria nº3193 Ministério 
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da saúde para apoio a implantação do prontuário eletrônico. data e abertu-
ra dos envelopes: 01/09/2021 horário: 9:00hs.  informações e editais av. 
araguaia s/n centro ou site: www.tcm.pa.gov.br site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com

fone: 94 3422-1341
EDER RABELo-Pregoeiro

Protocolo: 694226
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA izABEL Do PARA
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 025/2021-PMsiP-sEMAD

A Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que re-
alizará licitação objetivando registro de preço para aquisição de cartucho e 
toner de impressoras para atender as necessidades dos órgãos e entidades da 
Prefeitura, situados no municipio de santa izabel do Pará; sessao PÚblica: 
31 de agosto de 2021, às 10hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. 
edital disponível: endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (Uasg 
455288) e tcM Pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

Rosinaldo ferreira de freitas
Pregoeiro cPl/PMsiP.

Protocolo: 693952

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL sANtA MARiA Do PARÁ
Aviso DE PRoRRoGAção 

o Município de santa Maria do Pará, torna público a prorrogação de aber-
tura da licitação, da tomada de Preço 2/2021-00001, da Prefeitura Municipal. 
objeto contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e 
construção e serviços de engenharia visando a construção e reformas de 
Pontes em Madeira localizadas no Município de santa Maria do Pará, de acor-
do com os Projetos, Planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro. 
fica prorrogada a abertura das Propostas para o dia 01/09/2021 às 09:00 h 
(Horário de brasília). a sessão de abertura será realizada na sala da comissão 
Permanente de licitação: Praça Matriz, sito: av. santa Maria, nº 01 - centro 
- santa Maria do Pará. o edital poderá ser consultado através do site https://
santamaria.pa.gov.br/ e https://www.tcm.pa.gov.br/. carlos cleberson 
ferreira da silva - Presidente.

Protocolo: 694230

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
PoRtARiA Nº 117/2021 - sEMsA

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 - gaP/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 servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentesà: aquisição de gêneros alimentícios Para caPs - i, 
divisa, cMs, cta/sae e cerest,todos pertencentes à secretaria Municipal 
de saúde de santarém/Pa. Pelo conselho Municipal de saúde - cMs; titu-
lar:Mayara caroline eleutério simões - Matrícula: 85456, cPf nº 992.636.022-
04 e rg 27243842, auxiliar administrativo - cMs. suplente: silvana gomes 
castro - Matrícula: 89255, cPf nº 037.530.712-50 e rg 7746755 -ssP/Pa, 
auxiliar administrativo- cMs. Pelo centro de triagem anônima - cta; titular: 
rubenisa dos santos Pantoja - Matrícula: 72687, cPf nº 268.903.052-72 e 
rg 1381068, servidora efetiva- cta/sae. suplente: selma Maria Pereira de 
almeida Martins, Matrícula:81639, cPf nº128.576.542-87 e rg nº 6594405, 
servidora temporário - cta/sae. Pelo Núcleo técnico de vigilância em saúde; 
titular: fernando dantas da Mota - Matrícula: 86815, cPf nº 636.469.782-87 
e rg 3358566 - ssP/Pa, chefe da seção de investimentos epdidemiológico 
da divisão especializada de controle de zoonoses/Ntvs/seMsa. suplente: 
raimundo bibiano liberal rego - Matrícula: 52925, cPf nº 195.383.242-34 
e rg 1543659 - ssP/Pa, agente adminitrativo do Ntv/seMsa. Pelo centro 
de apoio Psicossocial infantil- caPs i; titular: vilma guimarães esteves - 
Matrícula: 80400, cPf nº 753.159.633-49 e rg 356095956 rg segUP Ma, 
servidora temporária, caPs-i. suplente: simara cristina liberal freitas - Ma-
trícula: 63995 cPf: 802.631.512-04 rg 4411460, servidora efetiva, caPs-i. 
centro de referência em saúde do trabalhador - cerest; titular: Narjara 
de sousa - Matrícula: 62674 cPf nº 655.609.302-53 e rg 3872874-ssP/Pa, 
técnica do cerest/seMsa. suplente - fabrício da silva valente - Matrícula: 
63649 cPf nº 742.893.222-04 e rg 4414465-ssP/Pa, agente op. de equip. 
e veic. Motorista veiculos leves do cerest/seMsa.

art. 2º. esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. santarém/Pa, de 17 de agosto de 2021. vânia Maria Azevedo 
Portela - secretária Municipal de saúde/Decreto nº 744/2021 - GAP/PMs.

PoRtARiA Nº 119 DE 18 DE AGosto DE 2021
a secretária Municipal de saúde, no exercício das atribuições conferidas pelo 
decreto nº 744/2021 - gaP/PMs, resolve, de acordo com o que consta 
no Processo administrativo de responsabilização nº 002/2021 - seMsa, 
aplicar à pessoa jurídica instituto Panamericano de gestão - iPg, cNPj nº 
14.707.792/0001-43, nos termos do art. 87 da lei nº 8.666/1993, a pena 
de declaraÇÃo de iNidoNeidade, nos termos do artigo 87, iv e 88, iii 
da lei n° 8.666/93 c/c cláusula vigésima, alínea “f” do contrato de gestão 
n° 011/2018 e sUsPeNsÃo temporária de participação em licitação e impe-
dimento de contratar com a administração, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos 
termos do artigo 87, iii da lei n° 8.666/93, por infringência aos incisos iii, 
xxxv, xliii, xliv, lxix, lxx, lxxiii,  da cláusula terceira do contrato de 
gestão n° 011/2018. vânia Maria Azevedo Portela - secretária Munici-
pal de saúde/Dec. Nº 744/2021 - GAP/PMs.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
NotificAção DE DEcisão ADMiNistRAtivA 

interessado: instituto Pan americano de gestão, cNPj nº 14.707.792/0001-
43. A Secretária Municipal de Saúde notifica a empresa: Instituto Paname-
ricano de gestão - iPg, cNPj nº 14.707.792/0001-43, não localizada nos 
endereços informados, para, querendo apresentar recurso da decisão ad-
ministrativa - Processo administrativo nº 002/2021 - seMsa, referente ao 
contrato de gestão n° 011/2018, em decorrência da infringência aos incisos 
iii, xxxv, xliii, xliv, lxix, lxx, lxxiii,da cláusula terceira, sendo aplicadas 
as seguintes penalidades: declaraÇÃo de iNidoNeidade, nos termos do 
artigo 87, iv e 88, iii da lei n° 8.666/93 c/c cláusula vigésima, alínea “f” do 
contrato de gestão n° 011/2018 e sUsPeNsÃo temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 
2 (dois) anos, nos termos do Artigo 87, III da Lei n° 8.666/93. Assim, fica 
assegurado o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação deste edital, 
para o oferecimento de recurso. os autos estarão disponíveis para consulta 
das 8:00horas as 14:00 horas junto a Procuradoria jurídica da secretaria 
Municipal de saúde, na av. Mendonça furtado, 2440 - aldeia. o processo será 
impulsionado de ofício (art. 2º, xii, da lei federal 9.784/1999).  santarém, 
18 de agosto de 2021. vânia Maria Azevedo Portela - secretária Munici-
pal de saúde/Dec. Nº 744/2021 - GAP/PMs.

Protocolo: 694231

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

Aviso DE LicitAção
PREGão PREsENciAL Nº 9/2021-001-PP-PMsAt

A Prefeitura Municipal de santo Antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitações, torna público que às 10h00min (dez) 
horas, do dia 01 (um) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), realizar a 
sessão pública no procedimento Pregão Presencial Nº 9/2021-001-PP-PMsat, 
visando a coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para liceNÇa de 
Uso de sisteMas de iNforMática iNtegrados de gestÃo PÚblica, 
coM os MÓdUlos de: coNtabilidade PÚblica (geraÇÃo do e-coNtas 
tcM/Pa), aNexaÇÃo de Notas fiscais No Portal (Matriz da traNsPa-
rêNcia PÚblica tcM/Pa), iNclUiNdo os MÓdUlos de licitaÇÃo, Patri-
MÔNIO E ALMOXARIFADO, mediante especificações do Edital e seus anexos e 
de acordo com o que determina a legislação vigente. o edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente 
de licitações, localizada na Praça alcides Paranhos, Nº 17 - centro - santo 
antônio do tauá/Pa, ceP: 68.786-000, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a 
partir da publicação deste aviso, até a data anterior aquela estipulada para 
sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no Portal dos ju-
risdicionados do tribunal de contas dos Municípios do estado do Pará - tcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br .

MARiA WALDELíRiA BittENcouRt DA siLvA cEi
Pregoeira - Portaria 161/2021 - gab-Pref de 07 /06/2021

Protocolo: 694234

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são féLix Do xiNGu - PA
ExtRAto DE coNtRAto

contrato n° 20210277 - PREGão Nº PE044/2021 - sRP contratante: Pre-
feitUra MUNiciPal de sÃo fÉlix do xiNgU- contratado: H. NogUeira da 
silva & cia ltda objeto: registro de PreÇo Para fUtUra e eveNtUal 
aqUisiÇÃo de PeÇas Para MaNUteNÇÃo do sisteMa de coMbUstÍvel 
de boMbas iNjetoras e iNjeÇÃo eletroNica de veÍcUlos leves e Ma-



118  diário oficial Nº 34.675 Quinta-feira, 19 DE AGOSTO DE 2021

qUiNas Pesadas e MÃo de obra esPecializada eM boMba iNjetora e 
iNjeÇÃo eletroNica, ateNdeNdo as secretarias: seMob e seMUrb. 
vigência: 26/07/2021 a 31/12/2021 -  valor global: r$ 352.935,00 (trezen-
tos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais) - data da assi-
natura: 26/07/2021.

JoAo cLEBER DE sousA toRREs
Prefeito Municipal de são félix do xingu

Protocolo: 694240

PREfEituRA MuNiciPAL DE são féLix Do xiNGu - PA
ExtRAto DE coNtRAto

contrato n° 20210265 - disPeNsa de licitaÇÃo Nº dl019/2021 - con-
tratante PrefeitUra MUNiciPal de sÃo fÉlix do xiNgU - contratado: 
odair HaHN ltda - objeto: coNstrUÇÃo de UMa PoNte estaqUeada de 
Madeira coM vÃo de 80 Metros sobre rio ciNza distrito sUdoeste. 
vigência: 16/07/2021 a 31/12/2021 - valor global: r$ 627.073,21 (seiscen-
tos e vinte e sete mil, setenta e três reais e vinte e um centavos) - data da 
assinatura: 16/07/2021.

JoAo cLEBER DE sousA toRREs
Prefeito Municipal de são félix do xingu

Protocolo: 694238

PREfEituRA MuNiciPAL DE são féLix Do xiNGu - PA
ExtRAto DE tERMo ADitivo

Primeiro Aditivo ao contrato Nº 20210031, que objetiva a alteração 
contratual no valor de r$ 20.366,75 (vinte mil, trezentos e sessenta e seis 
reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘a’, 
da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de r$ 
115.996,80(cento e quinze mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta 
centavos). Pe059/2020 - srP - aMazoNia iNforMatica eireli - Me - obje-
to: registro de PreÇo Para fUtUra e eveNtUal aqUisiÇÃo de sUPri-
MeNtos, PerifÉricos e eqUiPaMeNtos de iNforMática, Para ateNdr 
as secretarias: seMaPlaN, seMagov, seMfi, seMtUr, seMel, seMcUlt, 
seMagri, seMUrb e seMob. contratante: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo 
fÉlix do xiNgU. vigência: 17/08/2021 a 31/12/2021.

João cLEBER DE souzA toRREs
Prefeito Municipal

Protocolo: 694244

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são MiGuEL Do GuAMÁ
Aviso 

o Município de são Miguel do Guamá/PA, divulga para conhecimento dos 
interessados, que decidiu TORNAR SEM EFEITO A Publicação de Retificação do 
aviso de Processo seletivo Publico, edital Nº 001/2021, publicado no doe/
Pa, edição nº 34.672, pág. 142 e 143, no dia 17 de agosto de 2021.

Aviso DE PRoRRoGAção 
o Município de são Miguel do Guamá/Pa, torna publico a prorrogação 
do Pregão eletrônico srP nº 032/2021 cujo objeto é  registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de refeições e 
lanches, com disponibilização de todos os utensílios e equipamentos específi-
cos necessários ao acondicionamento das refeições/lanches, bem como para 
sua conservação e higienização, a ser executado  no âmbito do Município de são 
Miguel do guamá, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e 
fundos Municipais, em virtude de alterações no termo de referência. a nova data da 
sessão de recebimento das propostas, análise e julgamento será em 01/09/2021 
às 09:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br , Uasg: 980551, edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.
pa.gov.br, Portal tcM/Pa, email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de li-
citação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs. 
Eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 694249

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE uRuARÁ
Aviso DE ANuLAção

A Prefeitura Municipal de uruará torna público para conhecimento de to-
dos, que o Pregão eletrônico nº 9/2021-00037, objeto: registro de Preços 
para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de 
placas de sinalização viária para atender o departamento Municipal de trân-
sito de Uruará-Pará (DEMUTRAN), que estava com data de abertura definida 
para o dia 23/08/2021 às 09hs, foi aNUlado, para adequação no termo de 
referência a Normas abNt Nbr 14644:2021. Gilson de oliveira Brandão
-Prefeito Municipal.

Protocolo: 694254

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

Aviso DE LicitAção - 
DisPENsA (cHAMADA PúBLicA) Nº. 7/2021-018-sEMED

objeto: contração de pessoa jurídica e/ou pessoa física para o fornecimento 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar 
rural, que farão parte do kit de alimentação escolar para atender os alunos 
matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades: creche, edu-
cação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educa-
ção indígena; abertUra: abertUra Prevista Para o dia: 08/09/2021, às 
09:00 horas. local P/ retirada e iNforMaÇÕes: o edital estará disponi-
bilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e 
também poderão ser lidos ou obtidas cópias no departamento de suprimen-
tos e serviço (setor de licitações e contratos), situado na avenida Manoel 
félix de farias s/n, bairro centro, vitória do xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 ho-
ras. vitória do xingu/Pa, 19/08/2021. Marcelo Andoke - Presidente da cPL.

Aviso DE LicitAção - 
DisPENsA (cHAMADA PúBLicA) Nº. 7/2021-019-sEMED

objeto: contração de pessoa jurídica e/ou pessoa física para o fornecimento de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, 
que irão compor o cardápio da alimentação escolar dos quase 5.500 alunos aten-
didos por vitória do xingu no ano de 2021; abertUra: abertUra Prevista 
Para o dia: 08/09/2021, às 14:00 horas. local P/ retirada e iNforMa-
ÇÕes: o edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias no de-
partamento de suprimentos e serviço (setor de licitações e contratos), situado 
na avenida Manoel félix de farias s/n, bairro centro, vitória do xingu/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. vitória do xingu/Pa, 19/08/2021. Marcelo Andoke - 
Presidente da cPL.

Aviso DE LicitAção - 
PREGão ELEtRoNico sRP Nº. 9/2021-070-sEMED

objeto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimen-
to de “kit de alimentação escolar”, para contratações futuras. abertUra: 
01/08/2021, às 09:00 horas. local P/ retirada e iNforMaÇÕes: o edital 
estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxin-
gu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obti-
das cópias no departamento de suprimentos e serviço (setor de licitações e 
contratos), situado na avenida Manoel félix de farias s/n, bairro centro, vitó-
ria do xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do xingu/Pa, 19/08/2021. 
cleonice da silva soares - Pregoeira.

Aviso DE LicitAção - 
PREGão PREsENciAL sRP Nº. 9/2021-071-sEMED

objeto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para fornecimento de 
“kit livro didático de língua inglesa”, para contratações futuras. abertUra: 
abertUra Prevista Para o dia: 01/09/2021, às 09:00 horas. local P/ 
retirada e iNforMaÇÕes: o edital estará disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser li-
dos ou obtidas cópias no departamento de suprimentos e serviço (setor de 
licitações e contratos), situado na avenida Manoel félix de farias s/n, bairro 
centro, vitória do xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do xingu/Pa, 
19/08/2021. Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

Aviso DE LicitAção - 
PREGão PREsENciAL sRP Nº. 9/2021-072-fMs

objeto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para prestação de ser-
viços de atividades físicas Hit-dance, para contratações futuras. abertUra: 
abertUra Prevista Para o dia: 01/09/2021, às 09:00 horas. local P/ 
retirada e iNforMaÇÕes: o edital estará disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser li-
dos ou obtidas cópias no departamento de suprimentos e serviço (setor de 
licitações e contratos), situado na avenida Manoel félix de farias s/n, bairro 
centro, vitória do xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do xingu/Pa, 
19/08/2021. tales Duan dos santos sales - Pregoeiro.

Protocolo: 694258

ExtRAto DE REtificAção
Extrato de contrato - Dispensa de Licitação nº. 7/2021-016-PMvx, 
publicado no Diário Oficial do Estado, Edição nº 34.668, Página nº. 105, do dia 
12/08/2021. onde se lê: coNtratado - liNdalva foNseca de Pessoas 
fÍsica - cPf: 596.641.182-49; Leia-se: coNtratado - liNdalva foNse-
ca da crUz - cPf: 596.641.182-49; onde se lê: foNte de recUrsos: 
2.007; Leia-se: foNte de recUrsos: 2.005.

Protocolo: 694260

ExtRAto DE PRiMEiRo tERMo ADitivo DE 
coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº. 20200244  
toMADA DE PREços Nº. 2/2020-005-sEMED

Partes: coNtrataNte - secretaria MUNiciPal de edUcaÇÃo de vi-
tÓria do siNgU - seMed (fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo) - cNPj: 
14.811.402/0001-80, contrato administrativo nº 20200244; coNtratada: 
Projeta eNgeNHaria & coNstrUÇÃo eireli - cNPj: 24.900.400/0001-
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11; objeto:  construção / conclusão do prédio da secretaria Municipal de 
educação - seMed, do município de vitória do xingu/Pa; jUstificativa: 
Modificação mediante acréscimos de 24,338% no valor total do contrato e 
reequilíbrio é de r$: 485.970,83, conforme art. 65, inciso i, alíneas “a” e 
“b”, inciso ii, alínea “d” e § 1° da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
assinatura do termo aditivo: vitória do xingu/Pa, 19/08/2021.

ExtRAto DE sEGuNDo tERMo ADitivo DE 
coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº. 2021317 

PREGão PREsENciAL sRP Nº. 9/2021-044-PMvx
Partes: coNtrataNte - MUNicÍPio de vitÓria do xiNgU (PrefeitUra 
MUNiciPal de vitÓria do xiNgU) - cNPj: 34.887.935/0001-53, contrato 
administrativo nº 20210317; coNtratada: aUto Posto xiNgU coMÉrcio 
de coMbUstÍveis eireli - cNPj: 28.600.049/0001-02; objeto:  aquisição 
de Combustíveis; JUSTIFICATIVA: Modificação mediante acréscimos de 25% 
nos itens: 01 e 02, valor total do acréscimo é de r$: 387.750,00 conforme 
art. 65, inciso i, alínea “b”, § 1° da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
assinatura do termo aditivo: vitória do xingu/Pa, 18/08/2021.

Protocolo: 694261

.

.

EMPREsARiAL
.

A empresa foNtAiM E fERNANDEs sERviços LtDA ME 
com cNPJ: 17.399.602/0001-66 

torna público que recebeu da seMas/Pa, a lo - licença de operação n° 
12893/2021, para exercer a atividade de empresa transportadora de subs-
tâncias e Produtos Perigosos, situado na rua Manoel Paraense, nº 07, bairro 
vila dos cabanos, Município de barcarena/Pa.

Protocolo: 694284

EstADo Do PARÁ
MuNicíPio DE PARAuAPEBAs

sERviço AutôNoMo DE ÁGuA E EsGoto 
DE PARAuAPEBAs–sAAEP

Aviso DE susPENção DE LicitAção coNcoRRêNciA 
PúBLicA Nº 002.21.cP.sAAEP

o Município de PARAuAPEBAs, através do sAAEP - sERviço AutôNo-
Mo DE ÁGuA E EsGoto DE PARAuAPEBAs, por intermédio da comissão 
Permanente de licitação, designada pela Portaria N° 525/2021, em con-
formidade com o dec. 800/20 e alterações de 29/03/21 no art. 18, § 4º, 
5º, vem comunicar aos interessados a sUsPeNsÃo da sessÃo de aber-
tUra da concorrência Pública nº 002.21.cP.saaeP, para contratação de 01 
(uma) agência de publicidade para prestação de serviços especializados em 
comunicação social, compreendendo o conjunto de atividades realizadas inte-
gradamente que tenham por finalidade o estudo, o planejamento, a conceitu-
ação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervi-
são da execução e distribuição externa (divulgação), do serviço autônomo de 
água e esgoto de Parauapebas – saaeP, no estado do Pará, localizado na rua 
rio dourado, s/N, bairro beira rio, Parauapebas/Pa. que estava agendadas 
para as 10h00min horas do dia 20 de agosto de 2021, para que possa pro-
ceder com a revisão dos termos do edital, em decorrência das impugnações 
apresentadas, sendo que a nova data de realização do certame fica marcada 
para ser realizada em 31 de agosto a partir das 10h00min.

ParaUaPebas – Pa, 19 de agosto de 2021.
LiLiAN cRistiNA PEREiRA

Presidente cPl
Portaria nº 525/2021- saaeP

Protocolo: 694279

A tiM s.A. 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 02.421.421/0011-93 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de Prai-
nha a licença de operação nº 016/2021 para atividade de implantação da 
infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, conforme 
o processo nº 045/2021, situado na tv. edsoN MaUrÍcio de oliveira, 
sN distrito 01, setor 03, qd 09, lt 140, sÃo sebastiÃo - PraiNHa/
Pa (PaPrN001).

Protocolo: 694300

A tiM s.A. 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 02.421.421/0011-93 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de santa 
Maria do Pará a licença de operação nº011/2021 para atividade de implan-
tação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, 
conforme o processo nº 018/2021, situado na rUa josÉ boNifácio, sN, 
distrito de taciateUa - saNta Maria do Pará/Pa (PaMrd001).

Protocolo: 694304

cÂMARA MuNiciPAL DE BuJARu-PA
ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção Nº 008/2021

Processo nº 20210618-8, contratante: câMara MUNiciPal de bUjarU/Pa. 
contratada: MoNteiro e PaNtoja coMercio e serviÇo ltda-Me. cNPj: 
09.575.337/0001-00. objeto: fornecimento de Material de Higiene e limpe-
za. vigência: a partir de 30/06/2021 até 31.12.2021 - valor global anual: r$ 
12.041,24. fund. legal: art. 24º inciso ii da lei 8666/93.

Maria Nilza Bitencourt da silva
Presidente da câmara Municipal.

Protocolo: 694305

coNsELHo REGioNAL DE oDoNtoLoGiA Do PARÁ
AssEMBLéiA GERAL oRDiNÁRiA

EDitAL DE coNvocAção N.º 03/2021
o Presidente do conselho Regional de odontologia do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, convoca todos os profissionais inscritos e quites 
com a tesouraria, para assembléia geral ordinária que será realizada no dia 
30/08/2021 às 09h:00m  em primeira convocação e as 09h:30m em segunda 
e última convocação, através do endereço eletrônico constante da plataforma 
digital abaixo, disponibilizada pelo conselho federal de odontologia - cfo, 
para tratar do seguinte assunto: 1- PrestaÇÃo de coNtas do exercÍcio 
de 2021 (Período de janeiro a junho).
https://prestacaodecontascropa2021.elejaonline.com/

belém-Pa, 12 de agosto de 2021.
cARLos MARcELo LucAs foLHA, cD

Presidente
Protocolo: 694306

PEtRÓLEo sABBA sA 
com cNPJ nº 04.169.215/0016-78 

torna público que recebeu da seMas/Pa, a licença de instalação - li nº 
3163/2021, válida até 13/04/2022, para atividade de terminais de distribui-
ção de combustíveis, no distrito de Miritituba, itaituba/Pa.

Protocolo: 694289

A empresa tiM s.A. 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Medicilândia/Pa a licença ambiental de operação nº 07/2021, válida até 
27.07.2023, para Estação Rádio Base/ERB Site ID. 4S-PAS145_PAMDC001 
situado na rua jose florêncio, quadra 38, lote 01, s/N, cacoal, Medicilândia/
Pa, ceP 68145-000.

Protocolo: 694294

HERMEs ANvERsA fAcciN 
cPf: 298.025.129-15 

Proprietário do imóvel rural denominado de sitio Esperança, localizada na 
rodovia br 163, KM 1102, Md, município de Novo Progresso, torna público 
que recebeU a licença de atividade rural - lar, para a atividade de cultura 
de ciclo curto e criação de bovinos com o Nº 005.2021 da seMMa/NP.

Protocolo: 694307

iNDústRiA E coMéRcio DE coNsERvAs ALtERozA LtDA 
cNPJ nº. 02.704.378/0002-82 

torna público que recebeu da seMade/barcarena/Pa, a licença de opera-
ção - lo nº 030/2021, validade 05/01/2022, para produção de palmito em 
conserva de sua unidade fabril localizada no sitio bom intento s/n, foguetão, 
vila dos cabanos, ceP 68.445-973, Município de barcarena, estado do Pará.

iNDústRiA E coMéRcio DE coNsERvAs ALtERozA LtDA 
cNPJ nº. 02.704.378/0002-82 

torna público que requereu da seMade/barcarena/Pa, a renovação da  licença 
de operação - lo nº 030/2021, validade 05/01/2022, para produção de palmito 
em conserva de sua unidade fabril localizada no sitio bom intento s/n, foguetão, 
vila dos cabanos, ceP 68.445-973, Município de barcarena-Pa.

Protocolo: 694308

ALtAMED DistRiBuiDoRA DE MEDicAMENtos LtDA
cNPJ 21.581.445/0001-82

torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de ananindeua - vigilância 
sanitária - a licença sanitária através do protocolo nº 203503031 para o 
comércio atacadista de Medicamentos e drogas de Uso Humano, incluindo os 
Medicamentos sujeitos a controle especial da Portaria nº 344, de 12 de maio 
de 1998, localizada no endereço estrada do curuçambá, nº 50, curuçambá, 
ananindeua/Pa.

Protocolo: 694309

fAz. MARiAH, DuNoRtE AGRo LtDA 
cNPJ: 18.311.727/0001-55 

torna público que requereu a seMMa/ipixuna do Pará lar para atividade 
de cultura de ciclo curto e bovinocultura situada no município de ipixuna do 
Pará/Pa.

Protocolo: 694310

fAz. RANcHo ALEGRE, EsPÓLio DE AfoNso viEiRA siMÕEs 
Neste ato representado pelo inventariante AfoNso viEiRA siMÕEs fi-
LHo, cPf: 158.337.122-20, torna público que requereu a seMMa/Ulianó-
polis renovação da lar sob n° 015/2017 para atividade de criação de bovinos 
e cultura de ciclo curto em Paragominas/Pa.

Protocolo: 694311

fAz. RENAscER, MARcus viNicius cYPRiANo scARAMussA 
cPf: 810.835.642-34 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
047/2016 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 694312

fAz. sANto ANtoNio, osMAR scARAMussA 
cPf: 577.917.247-15 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob 
n° 077/216 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 694313
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Aviso DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-1706001-sRP

o Município de tomé Açu - PA, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão eletrônico nº 9/2021- 9/2021-1706001- srP, objeto:  
registro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de eM-
Presa esPecializada Para aqUisiÇÃo de gêNeros aliMeNtÍcios eM 
geral (PerecÍveis e NÃo PerecÍveis), coM vistas ao ateNdiMeNto 
das Necessidades do MUNicÍPio de toMÉ aÇU e seUs resPectivos 
fUNdos MUNiciPais, lavrado em favor das empresas: boMboNs e des-
cartaveis eirelli; cNPj nº 01.580.769/0001-99, vencedora, no valor: r$ 
161.921,74 (cento e sessenta e um mil, novecentos e vinte e um reais, seten-
ta e quatro centavos); iMPerador distribUidora coMercio e serviÇos 
ltda; c.N.P.j. nº 32.652.104/0001-77, vencedora, no valor: r$ 650.263,32 
(seiscentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e três reais, trinta e dois cen-
tavos); l.N.t. coMercio de ProdUtos aliMeNticios eireli; c.N.P.j. nº 
41.911.418/0001-38, vencedora, no valor: r$ 203.950,63 (duzentos e três mil, 
novecentos e cinquenta reais, sessenta e três centavos); r c v r de oliveira; 
c.N.P.j. nº 15.300.567/0001-50, vencedora, no valor: r$ 1.601.520,12 (Hum 
milhão, seiscentos e um mil, quinhentos e vinte reais, doze centavos).

PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-0706001-sRP
o Município de tomé Açu - PA, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão eletrônico nº 9/2021-0706001-srP, objeto:  regis-
tro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de eMPresa 
esPecializada eM serviÇo de locaÇÃo de veÍcUlos de PeqUeNo Por-
te (seM coNdUtor), eM ateNdiMeNto as Necessidades do MUNicÍPio 
de toMÉ aÇU e seUs resPectivos fUNdos MUNiciPais, lavrado em favor 
da empresa: Nc coMercio serviÇos e locaÇÃo de MaqUiNas e eqUiPt. 
eireli; c.N.P.j. nº 08.016.893/0001-75, vencedora, no valor: r$ 71.530,00 
(setenta e um mil, quinhentos e trinta reais).

PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-1506001-sRP
o Município de tomé Açu - PA, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão eletrônico nº 9/2021-1506001, objeto:  registro de 
PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de eMPresa esPeciali-
zada Para aqUisiÇÃo de Materiais de exPedieNte, Para ateNder as 
deMaNdas do MUNicÍPio de toMÉ aÇU e seUs resPectivos fUNdos 
MUNiciPais, lavrado em favor das empresas: vs delgado coMercio de 
artigos de escritorio eireli; c.N.P.j. nº 12.665.218/0001-44, vence-
dora, no valor: r$ 1.144.205,19 (Hum milhão, cento e quarenta e quatro 
mil, duzentos e cinco reais, dezenove centavos); triUNfo logistica & co-
Mercial eireli; c.N.P.j. nº 28.546.593/0001-05, no valor: r$ 554.035,86 
(quinhentos  e cinquenta e quatro mil, trinta e cinco reais, oitenta e seis cen-
tavos); NasciMeNto coMercio atacadista de artigos de PaPelaria 
e ser; c.N.P.j. nº 36.257.948/0001-74, no valor: r$ 316.208,29 (trezentos 
e dezesseis mil, duzentos e oito reais, vinte e nove centavos); disProl - 
distribUidora de ProdUtos eireli; c.N.P.j. nº 36.190.482/0001-37, no 
valor: r$ 187.451,48 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e 
um reais, quarenta e oito centavos)

ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREço
AtA DE REGistRo DE PREços nº 9/2021-1706001-ARP

PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-1706001- PE
objeto: registro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecializada Para aqUisiÇÃo de gêNeros aliMeNtÍcios 
eM geral (PerecÍveis e NÃo PerecÍveis), coM vistas ao ateNdiMeNto 
das Necessidades do MUNicÍPio de toMÉ aÇU e seUs resPectivos 
fUNdos MUNiciPais. assinatura da ata: 20/07/2021. vigência: 12 (doze) 
meses a contar da assinatura. empresas adjudicadas e homologadas: boM-
boNs e descartaveis eirelli; cNPj nº 01.580.769/0001-99, vencedora, 
no valor: r$ 161.921,74 (cento e sessenta e um mil, novecentos e vinte e 
um reais, setenta e quatro centavos); iMPerador distribUidora coMercio 
e serviÇos ltda; c.N.P.j. nº 32.652.104/0001-77, vencedora, no valor: r$ 
650.263,32 (seiscentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e três reais, trinta e 
dois centavos); l.N.t. coMercio de ProdUtos aliMeNticios eireli; c.N.P.j. 
nº 41.911.418/0001-38, vencedora, no valor: r$ 203.950,63 (duzentos e três 
mil, novecentos e cinquenta reais, sessenta e três centavos); r c v r de oli-
veira; c.N.P.j. nº 15.300.567/0001-50, vencedora, no valor: r$ 1.601.520,12 
(Hum milhão, seiscentos e um mil, quinhentos e vinte reais, doze centavos).

AtA DE REGistRo DE PREços nº 9/2021-0706001-ARP
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-0706001- PE

objeto: registro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecializada eM serviÇo de locaÇÃo de veÍcUlos de 
PeqUeNo Porte (seM coNdUtor), eM ateNdiMeNto as Necessidades 
do MUNicÍPio de toMÉ aÇU e seUs resPectivos fUNdos MUNiciPais. 
assinatura da ata: 20/07/2021. vigência: 12 (doze) meses a contar da assina-
tura. empresa adjudicada e homologada: Nc coMercio serviÇos e locaÇÃo 
de MaqUiNas e eqUiPt. eireli; c.N.P.j. nº 08.016.893/0001-75, vencedora, 
no valor: r$ 71.530,00 (setenta e um mil, quinhentos e trinta reais).

AtA DE REGistRo DE PREços nº 9/2021-1506001-ARP
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-1506001- PE

objeto: registro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de 
eMPresa esPecializada Para aqUisiÇÃo de Materiais de exPedieNte, 
Para ateNder as deMaNdas do MUNicÍPio de toMÉ aÇU e seUs res-
Pectivos fUNdos MUNiciPais. assinatura da ata: 09/08/2021. vigência: 
12 (doze) meses a contar da assinatura. empresas adjudicadas e homologa-
das: vs delgado coMercio de artigos de escritorio eireli; c.N.P.j. 
nº 12.665.218/0001-44, vencedora, no valor: r$ 1.144.205,19 (Hum milhão, 
cento e quarenta e quatro mil, duzentos e cinco reais, dezenove centavos); 
triUNfo logistica & coMercial eireli; c.N.P.j. nº 28.546.593/0001-05, 
no valor: r$ 554.035,86 (quinhentos  e cinquenta e quatro mil, trinta e cin-
co reais, oitenta e seis centavos); NasciMeNto coMercio atacadista de 

artigos de PaPelaria e ser; c.N.P.j. nº 36.257.948/0001-74, no valor: 
r$ 316.208,29 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e oito reais, vinte e nove 
centavos); disProl - distribUidora de ProdUtos eireli; c.N.P.j. nº 
36.190.482/0001-37, no valor: r$ 187.451,48 (cento e oitenta e sete mil, 
quatrocentos e cinquenta e um reais, quarenta e oito centavos).

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-0208001-sRP

o Município de tomé Açu, torna público aos interessados que às 09:00 
horas, do dia 31 de agosto de 2021, realizará sessão pública na modalida-
de Pregão nº 9/2021-0208001-srP, na forma eletrôNica pelo sistema de 
registro de PreÇos, cUjo objeto coNsiste eM registro de PreÇos 
Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada 
Para aqUisiÇÃo de PNeUs e câMaras de ar Para ateNder as deMaN-
das do MUNicÍPio de toMÉ aÇU e seUs resPectivos fUNdos MUNici-
Pais. o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça três Poderes 
nº 738, bairro: centro, tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 
8:00hs ás 14:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser 
consultado ou retirado no Portal dos jurisdicionados do tribunal de contas dos 
Municípios do estado do Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no site http://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

João fRANcisco Dos sANtos siLvA
Prefeito - em exercício

Protocolo: 694314

fAzENDA MoRADA Do Boi - 
João BAtistA NoNAto DA siLvA 

cPf: 734.207.861-15
localizado a vicinal janari, zona rural, cidade de goianésia do Pará/Pa, torna 
publico que esta requerendo junto à seMMa/goianésia do Pará, a lar - licen-
ça de atividade rural para criação de bovinos.

Protocolo: 694315

JAziDA tRAcAJÁ-Açu/ RENAto siLvA DAMAscENo 
cPf: 733.614.532-91

localizado na vicinal tracajá-açu, Km 05, gleba alcobaça, zona rural, torna 
público que recebeu e está requerendo junto a seMasa / breu branco - Pa, 
a renovação da lo N° 0016/2020 - licença de operação para a atividade de 
Extração de areia, cascalho e saibro, fora de corpos hídricos, com beneficia-
mento associado.

Protocolo: 694316

Auto Posto AtLANtico & ciA LtDA 
com cNPJ n° 21.557.980/0002-89

torna público que está requerendo a secretaria Municipal de Meio ambien-
te de castanhal - seMMa/castanhal, a licença de Prévia, para atividade de 
posto revendedor, posto de abastecimento, posto varejista de querosene e 
gasolina de aviação, exceto posto flutuante, com o endereço na Rua Doutor 
adailson da silva rodrigues, n° 554, esq tv jose f da Paz, jaderlândia, atra-
vés do processo n° 0081/2021.

Protocolo: 694317

DENDê Do PARÁ s.A. DENPAsA
cNPJ/Mf: 04.834.784/0001-04 - N.i.R.E. 15.300.016.291

EDitAL DE coNvocAção DE AssEMBLEiA GERAL oRDiNÁRiA
ficam convidados os senhores acionistas da deNdê do Pará s.a. deNPa-
sa (“companhia”) a se reunirem em assembleia geral ordinária (ago), que 
se realizará em primeira convocação, na sede da sociedade, na rodovia Pa 
391, Km 9,5, estrada belém Mosqueiro, livramento, santa bárbara, estado 
do Pará, CEP: 68798-000, no dia 30 de agosto de 2021 às 10h00min, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e b) Deliberar a destinação 
a ser dada ao resultado do exercício social e sobre a distribuição de dividen-
dos. santa bárbara/Pa, 18 de agosto de 2021. Maria Aparecida de Brito 
- conselheira Administrativa.

Protocolo: 694318

NoRtE cARAJAs GRAficA E coMuNicAção visuAL EiRELi
cNPJ nº 26.814.162/0001-57 

av. cristo rei, s/n, centro, jacundá-Pa, requereu da seMatUr licença de 
Operação para a atividade de Indústria Gráfica.

Protocolo: 694319

Aviso DE HoMoLoGAção E ADJuDicAção
PREGão PREsENciAL sRP nº 9/2021-007cMvx

objeto: eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa Para PrestaÇÃo de ser-
viÇos de locaÇÃo de veÍcUlos tiPo caMioNete PrefereNcialMeNte 
Novos 0KM, visaNdo ateNder as Necessidades coNtÍNUas da câ-
Mara MUNiciPal de vereadores de vitÓria do xiNgU. vencedor: WH 
assessoria e coNsUltoria ltda, com o valor total de r$ 970.920,00(No-
vecentos e setenta Mil, Novecentos e vinte reais). Homologo a licitação na 
forma da lei nº 8.666/93. vitÓria do xiNgU - Pa, 17 de agosto de 2021. 
HiRAM PAEs Do NAsciMENto JuNioR - Presidente da câmara Municipal.

Protocolo: 694320

tRANsPoRtEs BERtoLiNi LtDA 
torna público que requereu junto a seMas/Pa, a renovação da licença de 
operação - lo nº 12519/2021, sob protocolo nº 2021/23010, para atividade 
de instalação portuária dentro ou fora do porto organizado e terminal de uso 
privado para carga geral, incluindo perigosas, em belém/Pa.

Protocolo: 694321
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