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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.
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  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

.

D E c R E t o  Nº 1803, DE 19 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$ 91.878.126,99 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 91.878.126,99 (Noventa e Um Mi-
lhões, oitocentos e setenta e oito Mil, cento e vinte e seis reais e Noventa 
e Nove centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DESPESA vALoR

071011512212978338 - sedoP 0101 449052 906.078,00

071011545114897645 - sedoP 0101 449051 57.348.478,77

071011545115087556 - sedoP 0101 449051 623.378,99

071011751214897567 - sedoP 0101 449051 158.066,62

081012781214998321 - seel 0101 339039 883.271,86

141012060814918705 - sedaP 0101 339030 500.000,00

171022884500009003 - enc. sefa 0101 334081 30.000.000,00

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 335041 986.400,00

971010342115028831 - seaP 0101 449039 100.943,63

971010342115028831 - seaP 0101 449051 229.870,05

971010342115028831 - seaP 0101 449092 141.639,07

total 91.878.126,99

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, 19 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 1804, DE 19 DE AGoSto DE 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 2.610.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.610.000,00 (dois Milhões, seiscen-
tos e dez Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DESPESA vALoR

441010618115027559 - fisP 0341 449051 800.000,00

441010618215027563 - fisP 0341 339039 1.100.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 300.000,00

481011957114908929 - sectet 0101 335041 410.000,00

total 2.610.000,00

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

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DESPESA vALoR

441010618115027559 - fisP 0341 339039 800.000,00

441010618215027563 - fisP 0341 449051 1.100.000,00

481011936315017662 - sectet 0101 335041 50.000,00

481011936315018507 - sectet 0101 332041 50.000,00

481011957114908697 - sectet 0101 339039 10.000,00

481011957114908702 - sectet 0101 339014 100.000,00

481011957114908702 - sectet 0101 339039 100.000,00

481011972214908703 - sectet 0101 332041 100.000,00

911022884600008590 - enc. sePlad-Pl 0101 339039 300.000,00

total 2.610.000,00

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 19 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

HANA SAMPAio GHASSAN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 694954

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 688/2021-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 1.436/2020-ccg, de 
10/07/2020, publicado no doe nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2021/908389, de 18 de agosto de 2021;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de Marabá/Pa, no período de 19 a 22/08/2021.

servidor objetivo

deivid teixeira dos saNtos, matrícula funcional nº57222716/ 
2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de gabinete, lotado na 

secretaria extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da secretaria extraordi-
nária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de agosto de 2021.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 694819

PoRtARiA Nº. 1.292/2021-ccG, DE 19 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. 2021/881230,
r e s o l v e:
i. exonerar ivaNildo Pereira dos saNtos do cargo em comissão de 
coordenador de operações de inteligências, código geP-das-011.4, com 
lotação na secretaria de estado de segurança Pública e defesa social, a 
contar de 9 de agosto de 2021.
ii. nomear doMiNgos goNZaga costa para exercer o cargo em comis-
são de coordenador de operações de inteligências, código geP-das-011.4, 
com lotação na secretaria de estado de segurança Pública e defesa social, 
a contar de 9 de agosto de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de agosto de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº. 1.293/2021-ccG, DE 19 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. 2021/911653,
r e s o l v e:
i. exonerar beNedito otavio valeNte saNcHes do cargo em comissão 
de diretor operacional, código geP-das-011.5, com lotação no Núcleo de 
gerenciamento do Programa de Microcrédito – credcidadÃo, a contar de 
1º de agosto de 2021.
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ii. nomear HelleN rose lobato saNtos para exercer o cargo em comis-
são de diretor operacional, código geP-das-011.5, com lotação no Núcleo 
de gerenciamento do Programa de Microcrédito – credcidadÃo, a contar 
de 1º de agosto de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de agosto de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº. 1.294/2021-ccG, DE 19 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. 2021/915548,
r e s o l v e:
i. exonerar daNiela de cassia ferreira da silva do cargo em comis-
são de coordenador de Núcleo de Planejamento, estatística e orçamento, 
código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de adminis-
tração Penitenciária, a contar de 23 de agosto de 2021.
ii. nomear lUaNa leao WaNZeler para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de Núcleo de Planejamento, estatística e orçamento, código 
geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de administração 
Penitenciária, a contar de 23 de agosto de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de agosto de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

Protocolo: 694957

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 042/2021 – 
fc/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e decreto estadual nº 870/2013
contrato: nº 008/2016;
contratado: claro s/a;
fiscal: WeNdell MatHeUs dUtra liMa, Mf nº 4219891/3, assessor de 
segurança.
fiscal suplente: brUNo oseas silva dos saNtos, Mf nº 57199658/1, 
assessor de segurança;
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os 
termos da Portaria Nº 032/2021 – fc/cMg, de 10 de maio de 2021.
osMar vieira da costa JúNior - cel qoPM rg 9916
chefe da casa Militar da governadoria do estado

Protocolo: 694672

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE ExtRAto DE PoRtARiA N° 036/2021 – 
cMG, DE 11 DE AGoSto DE 2021

NúMERo DA PuBLicAção: 691110
PuBLicADo No DoE Nº 34.668 de 12/08/2021
oNDE SE Lê:
fiscal: brUNo oseias silva dos saNtos, Mf nº 57199658/1, assessor 
de segurança.
LEiA-SE:
fiscal: brUNo oseas silva dos saNtos, Mf nº 57199658/1, assessor 
de segurança.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da goverNadoria do estado, 19 de agosto de 2021.
osMar vieira da costa JúNior – cel qoPM rg 9916
chefe da casa Militar da governadoria do estado

Protocolo: 694671

DiÁRiA
.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 742/2021 – 
Di/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021

objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: Ponta de Pedras/Pa;Período: 17 a 18/08/2021;quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);servidora: 2º sgt PM r/r Ká-
tia do socorro Morais de lima oliveira, Mf nº5388937/2;ordenador: cel 
qoPM osmar vieira da costa Júnior.

Protocolo: 694792
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 743/2021 – 

Di/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado;Município de origem: belém/Pa;destino: Muaná/Pa;Período: 17 a 
19/08/2021;quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);ser-
vidor: sUb teN PM Humberto dias da silva, Mf nº5019346/3;ordenador: 
cel qoPM osmar vieira da costa Júnior.

Protocolo: 694794

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 744/2021 – 
Di/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021

objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: Ponta de Pedras/Pa;Período: 17 a 18/08/2021;quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);servidor: cb bM francisco dya-
me da conceição silva, Mf nº57217705/2;ordenador: cel qoPM osmar 
vieira da costa Júnior.

Protocolo: 694797
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 745/2021 – 

Di/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: baião/Pa;Período: 18 a 20/08/2021;quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);servidores: cb PM antônio donato cereja 
de brito Junior, Mf nº54194230/3; cb PM robson fernandes furtado, Mf 
nº4219922/2;ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa Júnior.

Protocolo: 694798
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 741/2021 – 

Di/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/Pa;-
destino: Muaná/Pa;Período: 17 a 19/08/2021;quantidade de diárias: 3,0 
(alimentação) 2,0 (pousada);servidor: cb PM thiago eugênio Nunes de alen-
car, Mf nº4220226/2;ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa Júnior.

Protocolo: 694790
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 740/2021 – 

Di/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: be-
lém/Pa;destino: Novo repartimento/Pa e baião/Pa;Período: 18 a 
21/08/2021;quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);-
servidores: caP qoPM José rogério da silva Holanda, Mf nº57198359/2; 
1º sgt PM geraldo Miranda santos, Mf nº5696577/2; cb PM Ulisses 
Pampolha bráz, Mf nº4220310/2; cb PM fabrício luiz Matos boução, Mf 
nº57222016/2; sd PM renan da silva Pinho, Mf nº5922322/2;ordenador: 
cel qoPM osmar vieira da costa Júnior.

Protocolo: 694669
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 737/2021 – 

Di/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: itupiranga/Pa;Período: 18 a 20/08/2021;quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);servidores: 1º teN qoPM Marcio da 
cunha cardoso, Mf nº4220585/2; 2º sgt PM francisco de lima cordeiro, 
Mf nº5386659/3; cb PM daniel dos santos carvalho, Mf nº54194238/3; 
cb PM diego giovani barbosa do Nascimento, Mf nº57223624/3; sd PM 
Pedro Henrique costa gonçalves, Mf nº6402067/2;ordenador: cel qoPM 
osmar vieira da costa Júnior.

Protocolo: 694645
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 738/2021 – 

Di/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: soure/Pa e salvaterra/Pa;Período: 17 a 18/08/2021;quan-
tidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);servidores: 1º teN 
qoPM igor alessandro leal farah, Mf nº4220563/2; cb PM raimundo Hé-
lio Pereira de lima, Mf nº57232600/2; cb PM rosenildo gonçalves alves, 
Mf nº57227675/2;ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa Júnior.

Protocolo: 694652
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 739/2021 – 

Di/cMG, DE 19 DE AGoSto DE 2021
objetivo: a serviço do governo do estado;Município de origem: belém/
Pa;destino: Mocajuba/Pa;Período: 19 a 20/08/2021;quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);servidores: 1º teN qoPM thia-
go santos cruz, Mf nº54194761/2; 3º sgt PM Marcos alexandre Mar-
tins Pires, Mf nº54194761/2; cb PM osvaldo lima de araújo Junior, Mf 
nº57199496/2; cb PM ailson brito dos santos, Mf nº57221947/2; cb PM 
douglas vieira souto, Mf nº4219227/2;ordenador: cel qoPM osmar viei-
ra da costa Júnior.

Protocolo: 694660

vicE-GovERNADoRiA Do EStADo

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 105/2021-GvG  Belém, 19 de agosto de 2021
o diretor geral da vice-goverNadoria do estado, no uso de suas 
atribuições que lhe foram delegadas por meio da Portaria Nº 001/2019-
gvg, de 18 de janeiro de 2019.
resolve:
revogar, a contar de 1º de setembro de 2021, a Portaria Nº 038-gvg, 
de 05 de abril de 2021, publicada no doe nº 34.542, de 06 de abril de 
2021, que concedeu a servidora adriaNa batista foNseca, matrícula nº 
57176556/2, Gratificação de Tempo Integral, na ordem de 40 % (quarenta 
por cento), sobre seu vencimento base da função.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alberto alcâNtara
diretor geral

Protocolo: 694345
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PoRtARiA Nº 110/2021-DRH/GvG DE 19 DE AGoSto DE 2021
carlos alberto da silva alcaNtara, diretor geral da vice- governadoria 
do estado, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas por meio da 
Portaria Nº 001/2019-gvg, de 18 de janeiro de 2019;
considerando os arts. 1º e 21º da lei federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 
e dá outras providências;
considerando o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad- 
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do tesouro estadual, do Poder executivo do estado do Pará;
considerando o dever da administração Publica de promover a gestão dos 
documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramitação 
de documentos na administração Pública estadual, visando a economici-
da- de e a otiminização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade 
dos documentos, a segurança , confiabilidade e a integridade da infor-
mação e, considerando ainda a Portaria Nº0041/2020-gs/sePlad de 
30/01/2020, publicada no doe nº 34109 de 06/02/2020.
resolve: Nomear a comissão para implementação do Processo adminis-
trativo eletrônico no âmbito da vice governadoria do estado do Pará , para, 
sob a presidência do primeiro, realizar a implementação do (Pae) com os 
seguintes servidores;

NoMe MatrÍcUla fUNÇÃo
chariane freitas da silva 57223122/3 gestor setorial do Pae

graziela costa Montenegro 7009653/3 gestor setorial suplente do Pae
Yolanda costa silva 752460/1 Membro

leonam eduardo Pereira oliveira 
dos santos 6402881/1 Membro

revogar, a contar de 02 de agosto de 2021, a Portaria Nº 030/2020-
drH/gvg, de 12 de fevereiro de 2020, publicada no doe nº 34.119, de 
14 de fevereiro de 2020,que nomeou a comissão para implementação do 
Processo administrativo eletrônico no âmbito da vice governadoria do 
estado do Pará
esta Portaria tem seus efeitos retroagindo a contar de 02 de agosto de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
carlos alberto da silva alcaNtara
diretor geral

Protocolo: 694783

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

PoRtARiA Nº 398/2021-PGE.G., de 19 de agosto de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/607786 e lau-
do médico 78462;
resolve:
coNceder, 30 (trinta) dias de licença assistência ao servidor abelardo 
sérgio bacelar da silva, identidade funcional nº 4000404/4, no período de 
08.06 a 07.07.2021, de acordo com o laudo médico nº 78462 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 694739
Portaria conjunta nº 06/2021-SEPLAD/PGE, de 12 de agosto de 2021
a secretária de estado de Planejamento e administração –sePlad e o Pro-
curador-geral do estado –Pge, no uso de suas atribuições legais…
resolveM:
art. 1º relotar, reginaldo da silva ramos, matrícula nº 57189869/1, ocu-
pante do cargo efetivo de Procurador autárquico e fundacional do estado 
do Pará, para exercer suas atividades junto à agência de defesa agropecu-
ária do estado do Pará – adePará.
art. 2º esta Portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Hana sampaio ghassan
secretária de estado de Planejamento e administração
ricardo Nasser sefer
Procurador-geral do Pará

Protocolo: 694579

APoStiLAMENto
.

APoStiLA Nº 001 Do coNtRAto Nº 009/2021 - PGE
o Procurador-geral do estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
delegadas pelo decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no d.o.e. Nº 
33.771 e, com base no § 8º do art. 65 da lei nº 8.666/93, resolve:
aplicar o apostilamento sobre a funcional programática do contrato nº 
009/2021-PGE/PA, firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado e a em-
presa editora fÓrUM ltda, cNPJ/Mf nº 41.769.803/0001-92, com vis-
tas a assinatura para o acesso da Plataforma fórum de conhecimento Ju-
rídico, passando esta a ser:
Ug: 25103
funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893

elemento de despesa: 339039
fonte: 0340
belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
ricardo Nasser sefer
Procurador-geral do estado

Protocolo: 694469

.

.

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 397/2021-PGE.G., de 18 de agosto de 2021.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
resolve:
coNceder, 20 (vinte) dias de férias ao Procurador do estado, rogério 
arthur friza chaves, identidade funcional nº 54196748/1, no período de 
01.09 a 20.09.2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 694436

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE Nº 002/2021 – SEAc/PA.
secretaria estrategica de articUlaÇÃo da cidadaNia – seac, 
com sede na av. dr. freitas, nº 2531 – Marco, ceP: 66087-812, inscrita 
no cNPJ – Mf sob o nº 37.205.760/0001-45, por meio de seu secretá-
rio de estado, dr. ricardo brisolla balestreri, usando das atribui-
ções legais concedidas, tendo como razão de convencimento o Parecer 
Jurídico Nº. 85/2021– NUJUr/seac, anexado aos autos do Processo nº. 
2021/286038-seac.
resolve:
1 - aUtoriZar e ratificar a despesa, por meio de inexigibilidade de 
licitação nº. 002/2020 – seac/Pa, cujo objeto resumidamente destina-se 
à “coNtrataÇÃo de eMPresa de serviÇos esPecialiZados eM car-
tografia coMUNitária Para o MaPeaMeNto de iNiciativas coMU-
Nitárias de edUcaÇÃo, esPorte e cUltUra, beM coMo, MoviMeN-
tos  coletivos, redes de MUlHeres e JUveNtUdes, qUe atUaM Nos 
territÓrios coNteMPlados Pelo PrograMa territÓrios Pela PaZ-
terPaZ: beNgUÍ, cabaNageM, gUaMá, icUi (aNaNiNdeUa), JUrUNas, 
terra firMe e Nova UNiÃo (MaritUba)”, com fundamento nos ditames 
insculpidos na lei federal no 8.666/93, e constituição da republica de 
1988, obedecida as exigências legais e os princípios que regem o assunto, 
sendo a coNtratada a eMPresa b N Neiva serviÇos de arqUitetUra 
eireli, portadora do cNPJ nº. 34.712.657/0001-01.
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual ou outros instrumen-
tos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, auto-
rização de compra ou ordem de execução de serviço, conforme o disposto 
no art. 68 da lei 8.666/93.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial 
do estado no prazo previsto em lei.
belém/Pa, 19 de agosto de 2021.
ricardo brisolla balestreri
secretário de estado

Protocolo: 694637

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

DESiGNAR SERviDoR
.

Portaria AGE Nº 084/2021-GAB, de 19 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 2021/809629.
coNsideraNdo o período de férias regulamentares do servidor fran-
ney carvalho de oliveira, matrícula nº 5955904/1, auditor adjunto, de 
08/09/2021 a 22/09/2021, conforme Portaria age Nº 082/2021-gab, de 
18/08/2021, publicada no doe Nº 34.675 de 19/08/2021.
resolve:
desigNar a servidora adriana Pinto de figueiredo, matrícula nº 
57216756/1, para responder pela função de auditor adjunto desta audi-
toria geral do estado - age, no período de 08/09/2021 a 22/09/2021, em 
virtude de férias regulamentares do titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 694536
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Portaria AGE Nº 085/2021-GAB, de 19 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 2021/809629.
coNsideraNdo o período de férias regulamentares do servidor fran-
ney carvalho de oliveira, matrícula nº 5955904/1, auditor adjunto, de 
08/09/2021 a 22/09/2021, conforme Portaria age Nº 082/2021-gab, de 
18/08/2021, publicada no doe Nº 34.675 de 19/08/2021.
resolve:
delegar competência de ordenador de despesas à servidora adriana 
Pinto de figueiredo, matrícula nº 57216756/1, gerente e, em seus im-
pedimentos legais, ao respectivo substituto eventual, para, observadas a 
legislação aplicável e as normas em vigor, editar os atos que resultarem na 
emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento de fundos e 
outros dispêndios de recursos, no período de 08/09/2021 a 22/09/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 694547

.

.

DiSPENSA DE LicitAção
.

DiSPENSA DE LicitAção
dispensa de licitação: 010/2021-age
Processo Nº 2021/787717
data: 19/08/2021
valor global: r$ 197.861,28 (cento e noventa e sete mil oitocentos e ses-
senta e um reais e vinte e oito centavos)
objeto: serviços de internet de 50 Mbps, link de dados (fibra), contas 
de e-mail corporativo, locação de switch, Hospedagem de servidor (co-
location), business intelligent-Web - b.i Web e Permissão de acesso ao 
mainframe localizado na sede da ProdePa, através da licença de uso de 
sistemas globais (siafeM e siMas).
fundamento legal:
art. 24, inciso xvi da lei federal Nº 8.666/1993 e Parecer age Nº 
096-02/2021-geJUr e Parecer age Nº 110-02/2021-geJUr.
orçamento:
• Programa de Trabalho: 04126150885850000
• Fonte de Recurso: 0101002877
• Natureza de Despesa: 339140
• Plano Interno: 4200008585C
razão social: eMPresa de tecNologia da iNforMaÇÃo e coMUNica-
ÇÃo do estado do Pará - ProdePa
cNPJ: 05.059.613/0001-18 - inscrição estadual Nº 15.271.0884.
endereço: rodovia augusto Montenegro, km 10, centro administrativo do 
estado, icoaraci, belém/Pa, ceP 66820-000.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
franney carvalho de oliveira
ordenador de despesas

Protocolo: 694564

.

.

RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
.

RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
Número da dispensa: 010/2021
Processo Nº 2021/787717
data: 18/08/2020
ordenador: franney carvalho de oliveira
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
José rubens barreiros de leão
auditor-geral do estado

Protocolo: 694568

SuPRiMENto DE fuNDo
.

Portaria AGE Nº 083/2021-GAB, de 19 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 2021/908206.
resolve:
i – conceder suprimento de fundos ao servidor silvio rogério baganha 
da silva, matrícula nº 51855744/4, cPf Nº 609.832.992-34, ocupante do 
cargo de gerente, lotado nesta age;
ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 4.000,00 (quatro mil reais) e 
destina-se a atender despesas de pronto pagamento desta age;
iii – a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a classificação: 11108.04.122.1297-8409, 
conforme a natureza das despesas:
– 3.33.90.30-96 - r$ 2.000,00-Material de consumo
– 3.33.90.39-96 - r$ 2.000,00-outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
iv – o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos: 60 (ses-
senta) dias a contar da data da emissão da ordem bancária para aplicação 
e 15 (quinze) dias após o período de aplicação para prestação de contas.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 694555

outRAS MAtéRiAS
.

PRocESSo Nº. 2019/298157 (apenso ao PAE 2019/30819)
assUNto: Processo adMiNistrativo de resPoNsabiliZaÇÃo (Par)
eMPresa: PaUlitec coNstrUÇÕes ltda.
obra: ProJeto “ParqUe do UtiNga”
Processo licitatÓrio Nº 80/2013
coNtrato Nº 032/2014
decisÃo
tratam estes autos de Processo administrativo de responsabilização-Par, 
instaurado por meio da Portaria age nº 179/2019 – gab, de 18 de junho 
de 2019 (seq. 2), publicada no doe nº 33.899, de 19/06/2019, cujo objeto 
é a apuração de possíveis ilícitos administrativos praticados pela empresa 
PaUlitec coNstrUÇÕes ltda., na obra do Projeto “Parque do Utinga”, 
decorrente do contrato nº 032/2014, celebrado com a secretaria de es-
tado de cultura.
este processo é consequência da anterior investigação Preliminar instau-
rada pela Portaria age nº 09/2019 – gab, de 21 de janeiro de 2019, 
publicada no doe nº 33.786, de 22 de janeiro de 2019, processo Pae 
2019/30819, fase inicial destinada a apuração de autoria e materialidade 
de ilícitos administrativos, art. 3º do decreto nº 2.289, de 13 de dezembro 
de 2018 e cuja conclusão pode resultar no arquivamento da apuração, na 
realização de novas diligências e na instauração de Processo administrativo 
de responsabilização (art. 8º, caput).
 ao processo de investigação Preliminar, por ser o primeiro a ser tomba-
do, a ele são vinculados os processos que se seguem e que com ele tem 
conexão, de modo que estão apensados ao Pae 2019/30819, este pro-
cesso, o Pae 2020/203032 (minuta de termo de recebimento da obra) e o Pae 
2021/874801 (relatório da auditoria da dafo’s engenharia & consultoria ltda.).
desse modo, esta decisão analisará a conformidade jurídica deste Proces-
so administrativo de responsabilização-Par, tendo em vista que a fase 
da investigação Preliminar encontra-se superada pela instauração do Par.
Precedem esta decisão o Parecer age nº 004/2021-geJUr (seq. 79) e o 
Parecer nº 000452/2021, da Procuradoria-geral do estado, constante na 
seq. 1.370 do Pae 2019/30819, em razão da impossibilidade da Pge de 
desvincular este processo do seu originário.
Justifico a intervenção da Procuradoria-Geral do Estado, em razão da re-
levância da matéria e da competência daquele Órgão de representação 
judicial e de consultoria do estado, na forma do art. 132 da constituição 
federal de 1988, do art. 187 da constituição estadual de 1989, dos arts. 
2º, iv e 5º, viii, ambos da lei complementar estadual nº 041, de 29 de 
agosto de 2002, e do art. 4º, iii, do decreto estadual nº 1.714, de 13 de 
março de 2017, além do que a manifestação da Procuradoria dá a autori-
dade instauradora maior segurança para decidir.
anoto, ainda, que: (a) este processo foi enviado para a secretaria de estado 
de cultura em 29 de junho de 2020, em cumprimento ao despacho na seq. 
62, p. 9, sendo devolvido em 09 de setembro de 2020, conforme Portaria 
Nº 320, de 08 de setembro de 2020 (doe nº 34.338, de 09/09/2020), seq. 
77; e (b) somente em 09 de agosto de 2021 esta age tomou ciência do 
relatório de auditoria da dafo’s engenharia & consultoria ltda., após ter 
sido requisitado por e-mail à empresa (seq. 90), muito embora conste nos 
autos comunicação da contratada do protocolo físico do laudo (seq. 62, p. 
8), e por meio eletrônico (seq. 69, pp. 1/2), o qual não foi localizado nem 
nos arquivos nem no e-mail institucional deste órgão. em razão do seu 
tamanho o relatório consta em processo à parte, Pae 2021/874801.
feito este breve relatório, passo a decidir, competência que me é conferida 
pelo art. 21 do decreto nº 2.289/2018.
o Parecer age nº 004/2021-geJUr (seq. 79), conclui da seguinte forma:
“iii – coNclUsÃo
opina-se então, com base no art. 65 da lei estadual nº 8.972/2020, c/c 
súmula 473 do supremo tribunal federal pela aNUlaÇÃo deste Processo 
administrativo de responsabilização, ante a prática de atos, desde a sua 
instauração, eivados de ilegalidade e impossíveis de serem sanadas.
e ainda, sugere que seja instaurado Juízo de admissibilidade para a apu-
ração das possíveis irregularidades apontadas pela investigação Preliminar 
e o Processo administrativo de responsabilização, objeto deste parecer”.
a conclusão do Parecer nº 000452/2021, da Procuradoria-geral do estado 
(seq. 1.370, Pae 2019/30819), é a seguinte:
“3 eNcaMiNHaMeNtos e coNclUsÃo
Ante o exposto, verifica-se a necessidade de adoção das seguintes medidas:
(a) Eventuais vícios verificados durante a Investigação Preliminar não têm 
o condão de macular a fase processual principal, nos termos da Jurispru-
dência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a respeito;
(b) ainda que não se tenha obedecido estritamente o disposto nos arts. 
7º e 8º, do decreto estadual n. 2.289/2018, os atos praticados quando do 
procedimento preliminar atingiram sua finalidade a contar da instauração do 
Par pela Portaria age n. 179/2019-gab, pelo que não merecem anulação;
(c) Tanto a instauração do PAR como as notificações encaminhadas às em-
presas, portanto, são viciadas e, em função de se tratar de ilicitude a partir 
da qual se verificou, de fato, o prejuízo ao estabelecimento do contraditório 
e da ampla defesa, portanto, devem ser anuladas;
(d) Na forma do art. 21, da liNdb, no intuito de se permitir a regularidade 
e perfeição jurídica dos procedimentos investigativos, tanto a instauração 
do PAR, como as respectivas notificações, deverão ser repetidas desta vez 
em obediência às formalidades necessárias, não se tratando de atos pas-
síveis de convalidação;
(e) Nos termos do art. 281, do cPc/2015, aplicável subsidiariamente ao caso 
concreto, os atos posteriores e diretamente dependentes devem ser conside-
rados ineficazes para, por si sós, permitirem a fixação de responsabilidades;
(f) as provas produzidas ao longo do Par, instaurado pela Portaria n. 
179/2019-gab, inclusive a perícia externa realizada pela empresa defo’s 
ProJeto, coNsUltoria e eNgeNHaria (cNPJ n. 31.838.607/0001-79), 
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merecem ser aproveitadas ao máximo no novo Processo administrativo 
de responsabilização, na condição de prova emprestada, como forma de 
aproveitamento máximo dos atos praticados e economia de meios”.
como se vê, tanto o parecer da auditoria-geral quanto o da Procuradoria-
geral, concluem no mesmo sentido, qual seja, a nulidade deste Processo 
administrativo de responsabilização (Par) e o aproveitamento das provas 
produzidas ao longo da apuração, por meio de juízo prévio de admissi-
bilidade que venha a fundamentar um novo Processo administrativo de 
responsabilização.
faço um parêntesis aqui para registrar que a lógica adotada neste Par 
seguiu a mesma de processos anteriores e já decididos: (a) investigação 
preliminar sem relatório final; (b) PAR instaurado sem indicação do delito 
e da tipificação legal; (c) suspensão cautelar sem base legal; (d) atos 
praticados por pessoa alheia a comissão; e (d) transcurso do prazo para 
apuração sem decisão.
Retornando o raciocínio anterior, verifico que, em que pese os bem lançados 
fundamentos em ambos os pareceres, ouso deles discordar parcialmente, 
especialmente em razão das consequências da nulidade da Portaria age nº 
179/2019 – gab, de 18 de junho de 2019 (seq. 2, Pae 2019/298157), que 
instaurou o Par, com efeito nos documentos coletados durante a apuração.
Minha convicção está alicerçada nos seguintes fundamentos:
o parecer da Procuradoria-geral do estado reconhece a regularidade da 
investigação Preliminar, muito embora não tenha se encerrado conforme 
preceituam os arts. 7º e 8º do decreto nº 2.289/2018. segundo o pare-
cerista, a publicação da Portaria age n. 179/2019-gab, “... que instaura 
o Processo administrativo de responsabilização pode ser considerada, in-
clusive, como provimento suficiente a suprir eventual irregularidade decor-
rente do desrespeito aos arts. 7º e 8º, do decreto estadual n. 2.289/2018, 
uma vez que é assinada pela autoridade Máxima do Órgão, bem como 
corresponde à prática de ato incompatível com as demais alternativas ins-
critas no art. 8º, do mesmo decreto (quais sejam: o arquivamento ou a 
determinação de novas diligências). Pode-se dizer que o ato atingiu a sua 
finalidade e, portanto, não merece anulação”.
 in casu, penso que a apuração preliminar, como providência destinada 
a identificar a autoria e materialidade necessários para a instauração de 
Processo administrativo de responsabilização (Par), não se sujeita aos ri-
gores do processo que lhe sucede, na medida em que se trata de uma fase 
preparatória de coleta de provas, não punitiva, cuja finalidade é instruir um 
juízo de convicção a respeito do cometimento do ilícito. contudo, a falta de 
relatório conclusivo encaminhado a autoridade competente, com a clara in-
dicação de elementos identificadores de autoria e materialidade da infração 
administrativa, sob o aspecto formal, invalida o procedimento subsequen-
te, ante ao que dispõem os arts. 7º e 8º do decreto nº 2.289/2018, verbis:
“art. 7º esgotadas as diligências ou vencido o prazo constante do artigo 
anterior, o responsável pela condução do procedimento investigatório ela-
borará relatório conclusivo, o qual deverá conter:
i – o(s) fato(s) apurado(s);
ii – o(s) seu(s) autor(es);
iii – o(s) enquadramento(s) legal(is) nos termos da lei federal nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013;
iv – a sugestão de arquivamento ou de instauração de Par para apuração 
da responsabilidade da pessoa jurídica, bem como o encaminhamento para 
outras autoridades competentes, conforme o caso.
art. 8º recebidos os autos do procedimento de investigação na forma pre-
vista no artigo anterior, as autoridades previstas no art. 3º deste decreto 
estadual poderão determinar a realização de novas diligências, o arquiva-
mento da matéria ou a instauração de Processo administrativo de respon-
sabilização (Par)”.
Por essas razões, jamais poderia ter-se iniciado este Processo administrati-
vo de responsabilização. desse modo, não posso concordar com o parecer 
da Pge de que a publicação da Portaria age n. 179/2019-gab teria atin-
gido sua finalidade por estar assinada pela autoridade máxima do órgão e 
corresponder à prática incompatível com as demais alternativas previstas 
no art. 8º do mesmo decreto.
ora, se referido ato administrativo, como explicitado ao norte, não pode 
inaugurar um Par, porque desprovido de elementos essenciais (motivo 
pelo qual os pareceres recomendam sua nulidade), a medida mais sensata 
é torná-lo sem efeito, posto que, como dito, a instauração de Par pressu-
põe a indicação prévia de autoria e materialidade do delito e o respectivo 
enquadramento legal, não identificados na fase anterior, a qual, repita-se, 
não se pode ter como exaurida pela ausência de relatório conclusivo e 
decisão da autoridade instauradora competente, na forma disciplinada nos 
multicitados arts. 7º e 8º do decreto nº 2.289/2018.
Nesse sentido e ao contrário do firmado no Parecer da PGE, reconheço 
que a investigação preliminar ainda não se exauriu, isto porque não foi 
apresentado relatório conclusivo. ainda que tenha extrapolado o prazo ini-
cialmente previsto para sua conclusão e tratando-se de fase investigatória, 
sem rito próprio e ainda que arquivada, pode ser reaberta à vista de novos 
elementos de prova.
tornada sem efeito a Portaria age n. 179/2019-gab, também perdem os 
efeitos todos os atos dela decorrentes. os documentos coletados a partir 
de então somam aos que foram juntados anteriormente para formar um 
conjunto a ser analisado na forma disposta no art. 6º da instrução Nor-
mativa age nº 04, de 14 de agosto de 2019, face a perda dos efeitos da 
Portaria AGE nº 09/2019-GAB e o interesse público em finalizar o processo 
investigatório, dando-se uma solução definitiva para o caso, porém sem 
abrir mão de apurar eventuais ilícitos cometidos.
Mas não é só isso.
Uma vez publicada a Portaria que instaurou o Par, seguir-se-iam os atos 
de instrução, após a instalação da comissão (que não houve), como expe-
dição de notificação para que a empresa investigada apresentasse defesa.
contudo, antes que a empresa tomasse conhecimento de que contra ela 
havia uma investigação em curso, foi editada a Portaria age nº 188/2019-

gab, de 28/06/2019 (seqs. 2 e 3), onde consta decisão de suspensão 
cautelar da empresa investigada “... de participar de qualquer processo 
licitatório no estado do Pará, conforme fundamentação alhures, até ulterior 
decisão definitiva no PAR, não afetando os contratos já celebrados com o 
estado, em andamento ou conclusos, iniciando-se a suspensão e impedi-
mento de contratar com a administração, previsto no art. 87, iii, §2º, a 
contar da publicação da presente portaria”.
essa decisão, consoante relatório de ocorrência (seq. 55), teve vigência 
no período de 04/07 a 04/10/2019, quando foi registrada do sicaf. o re-
gistro foi suspenso em cumprimento à Portaria age Nº 300/2019 – gab, 
de 04 de outubro de 2019 (seq. 51), em razão de termo de compromisso 
celebrado entre as partes para, entre outros, realizar auditoria externa a 
ser contratada pela empresa investigada.
Entretanto, entre as sanções possíveis de serem aplicadas ao final do PAR, 
conforme art. 27, i e ii do decreto nº 2.289/2018, não consta a de sus-
pensão, mesmo que preventiva. a sanção cautelar, ainda que temporária, 
foi mais gravosa para a empresa que aquelas previstas caso comprovada a 
sua responsabilidade e depois de exaurida a fase apuratória.
de registrar, que a impossibilidade de aplicar essa sanção era do conhe-
cimento da autoridade competente à época, tendo em vista o Parecer nº 
776/2019-Pge, enviado pela Procuradoria-geral do estado por meio do 
ofício nº 3374/2019-Pge-gab, emitido a partir de provocação da sedoP, 
em relação a decisões dessa natureza tomadas em Processos administra-
tivos de responsabilização contra empresas que mantinham contratos de 
prestação de serviços de engenharia com aquela secretaria.
Poder-se-ia argumentar que a lei nº 8.666/93 prevê a medida no art. 
87, iii. todavia, a fonte geradora e o objetivo da investigação são outros, 
contemplados em norma diferente. a sanção aplicada com base na lei das 
licitações prevê no §2º, do art. 87, que a suspensão temporária somente 
tem cabimento após ser facultada a defesa prévia do interessado, e não em 
momento anterior, como ocorreu, o que se justifica em respeito ao devido 
processo legal, ao contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5°, lv, 
da constituição federal.
Neste caminho, importante registrar o que ficou consignado na decisão 
liminar proferida pelo juízo da 2ª vara de fazenda Pública de belém, nos 
autos do Mandado de segurança nº 0857441-11.2020.8.14.0301, impe-
trado por MeU vale gestÃo adMiNistrativa ltda., contra decisão des-
sa espécie:
“(...)
assim, importante dizer que, a todas as pessoas, físicas ou jurídicas, con-
tra quem sejam instaurados procedimentos prévios a aplicação de pena-
lidades, há de se permitir e observar o princípio da ampla defesa e do 
contraditório, sob pena de tornar nula a própria sanção. (...)”.
agrava ainda mais a sanção cautelar o fato de seus efeitos se projeta-
rem por tempo indeterminado, os quais somente foram interrompidos 
em razão do termo do compromisso ao norte citado (doe nº 34.001, de 
04/10/2019, seq. 51).
Por esses fundamentos, decido acatar parcialmente os Pareceres age 
nº 004/2021-geJUr (seq. 79) e nº 000452/2021 (seq. 1.370, Pae 
2019/30819), da Procuradoria-geral do estado e em homenagem ao prin-
cípio da legalidade, de obediência obrigatória aos agentes públicos nos 
termos do art. 37, caput, da constituição federal, decido:
33. a) tornar seM efeito a Portaria age nº 179/2019 – gab, de 18 de 
junho de 2019 (seq. 2), publicada no doe nº 33.899, de 19/06/2019, que 
instaurou Processo administrativo de responsabilização contra a empresa 
PaUlitec coNstrUÇÕes ltda., por não atender as exigências do 10, 
§1º, iv, do decreto estadual nº 2.289/2018, assim como todos os atos 
dela decorrentes;
34. b) recoNHecer os documentos coletados nos Processos de inves-
tigação Preliminar e de responsabilização, como notícia de ato lesivo a 
administração Pública, na forma prevista no art. 4º da instrução Normativa 
age nº 04/2019;
35. c) iNstaUrar juízo de admissibilidade previsto nos arts. 6º e 7º da 
instrução Normativa age nº 04/2019;
36. d) dê-se ciência à secretaria de estado de cultura; e
37. e) publique-se.
belém, 19 de agosto de 2021.
JosÉ rUbeNs barreiros de leÃo
auditor-geral do estado

Protocolo: 694586

SEcREtARiA DE EStADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNiStRAção

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 0117/GS, DE 16 DE AGoSto DE 2.021.
a secretária de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
considerando os termos do Processo eletrônico nº. 2021/112121.
resolve:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Assistência Social, 
trabalho, emprego e renda - seaster, para a secretaria de estado de 
Planejamento e administração - sePlad, o servidor MilKNer NaZareNo 
MiraNda da rocHa filHo, matrícula 54197884/2, cargo de agente ad-
ministrativo, a contar da data da publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 16 de 
agosto de 2.021.
HaNa saMPaio gHassaN.
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 694429
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PoRtARiA Nº 0118/GS, DE 16 DE AGoSto DE 2.021.
a secretária de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
considerando os termos do Processo eletrônico nº. 2021/235147.
resolve:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, 
para a secretaria de estado de saúde Pública - sesPa, a servidora aNdrÉa 
costa Pereira fiUZa de Mello, matrícula 57195624/1, cargo de con-
sultor Jurídico do estado, a contar da data da publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 16 de 
agosto de 2.021.
HaNa saMPaio gHassaN.
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 694475

téRMiNo DE víNcuLo DE SERviDoR
.

PoRtARiA N°. 0119-GS/SEPLAD, DE 17 DE AGoSto DE 2.021.
a secretária de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº. 2021/551680;
resolve:
exonerar a pedido, a servidora leilaNe de NaZare fagUNdes Pessoa, 
matrícula nº. 57220057/2, do cargo de Professor classe i, lotada na se-
cretaria de estado de educação – sedUc, a contar de 09/06/2021, de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito 
à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado dePlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 17 de 
agosto de 2.021.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 694468
PoRtARiA coLEtivA N° 0120-GS/SEPLAD, DE 17 DE AGoSto DE 2.021.
a secretária de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
resolve:
exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

fernando souza dos santos 5947416/1 controlador de serviços 
Públicos arcoN 10/08/2021 2021/867990

ivamilton Nonato lobato dos 
santos 54185167/2 Professor classe iii sedUc 09/08/2021 2021/868315

amanda cristina gomes viegas 5957292/1 Professor classe i sedUc 26/02/2021 2021/817528

Jaquel Nilde de oliveira torres 73504303/1 servente sedUc 28/07/2021 2021/834453

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 17 de 
agosto de 2.021.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 694473
PoRtARiA coLEtivA N° 0116-GS/SEPLAD, DE 13 DE AGoSto DE 2.021.
a secretária de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
resolve:
exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo
adelson Nunes borges 5954007/1 agente Penitenciário seaP 06/08/2021 2021/856067

Moises ribeiro de carvalho Junior 54188849/2 Médico sesPa 01/07/2021 2021/673820
danielle de fátima lourinho 

Pacheco 55585895/1 Professor classe iii sedUc 04/08/2021 2021/845424

Maira carvalho de carvalho 57220473/1 Professor classe ii sedUc 31/07/2021 2021/863376

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 13 de 
agosto de 2.021.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 694463

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº799/2021-DAf/SEPLAD, DE 18 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° 2021/876153;
r e s o l v e:
coNceder a servidora adaHir soUZa dos saNtos, id. funcional 
nº28851/1, ocupante do cargo de técnico b, lotada na coordenadoria de 
gestão de Pessoas – sePlad, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no 
período de 24 de agosto a 22 de outubro de 2021, referente ao triênio de 
04.01.2006 a 03.01.2009 (1ª e 2ª etapas).
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 18 de 
agosto de 2021.
sHirleY saNtos araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 694799

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA Nº 801/2021-DAf/SEPLAD, DE 18 DE AGoSto DE 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccg, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doe nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°. 74952, e os termos do Processo nº 
2021/902422.
resolve:
forMaliZar a concessão de 120 (cento e vinte dias) dias de licença para 
tratamento de saúde à servidora Maria Jose cardoso liMa, id. funcio-
nal nº. 3277569/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotada 
na diretoria do sistema de gestão de Pessoas, no período de 01.03.2021 
a 28.06.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de Planejamento e administração, 18 de agosto de 
2021.
sHirleY saNtos araúJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 694811

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto Nº 49/2021 – SEPLAD/DAf
coNtrataNte: secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNis-
traÇÃo - sePlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – bairro do Marco, belém/Pa, ceP: 66.093-542.
coNtratada: aNa PaUla barbosa cardoso, inscrita no cNPJ sob o 
nº 35.325.317/0001-82, com sede na av. duque de caxias, 792, bairro 
Marco, belém/Pa, ceP: 66093-026.
obJeto: Prestação de serviço de alinhamento estratégico, gestão de Pro-
jetos e dinâmica Motivacional, para realização do ii Workshop, destinado a 
servidores e colaboradores da sePlad.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 33.90.39 - outros serviços de terceiros - PJ
valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
fonte: 0101000000
recurso do tesouro estadual
data da assiNatUra: 19/08/2021.
vigêNcia: 19/08/2021 à 18/02/2022.
ordeNador: HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 694644
ExtRAto Do coNtRAto Nº 47/2021 – SEPLAD/DAf
coNtrataNte: secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNis-
traÇÃo - sePlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – bairro do Marco, belém/Pa, ceP: 66.093-542.
coNtratada: Moreira godoY coMÉrcio e serviÇos eireli – ePP, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 15.534.401/0001-07, sediada na travessa 
enéas Pinheiro, n° 2462, térreo, bairro Marco, belém/Pa, ceP: 66.095-015.
obJeto: contratação de empresa especializada em realização de eventos, 
para dar suporte aos eventos institucionais e de valorização do servidor, 
com fornecimento de todos os materiais e todo o serviço de apoio, incluin-
do profissionais.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas Natureza de despesa: 33.90.39 – outros serviços de ter-
ceiros – Pessoa Jurídica
valor estimado total: r$ 584.679,85 (quinhentos e oitenta e quatro mil, 
seiscentos e setenta e nove reais, e oitenta e cinco centavos).
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro estadual
data da assiNatUra: 18/08/2021.
vigêNcia: 18/08/2021 à 17/08/2022.
ordeNador: HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 694567
ExtRAto Do coNtRAto Nº 48/2021 – SEPLAD/DAf
coNtrataNte: secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNis-
traÇÃo - sePlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – bairro do Marco, belém/Pa, ceP: 66.093-542.
coNtratada: aMKY iNterNacioNal ltda, com nome fantasia aMaNa
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-KeY, inscrita no cNPJ sob o nº 67.129.833/0001- 28, com sede na rua 
Nova Petrópolis, 33 – granja viana – cotia/sP ceP: 06709-125
obJeto: Prestação de serviços técnicos especializados de treinamento, no 
formato on line, com disponibilização de plataforma webconferência para 
até 150 pessoas, sobre o tema a ser definido pelo contratante, para subsi-
diar processo de capacitação aos servidores estaduais.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 339039 - outros serviços de terceiros - PJ
valor: r$ 34.000,00
fonte: 0101000000
recurso do tesouro estadual
data da assiNatUra: 19/08/2021.
vigêNcia: 19/08/2021 à 18/02/2022.
ordeNador: HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 694582

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 803/2021-DAf/SEPLAD, DE 19 DE AGoSto DE 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccg, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doe nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela Portaria Nº 002/2019- gs/sePlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo Pae nº 2021/882218, de 12.08.2021;
r e s o l v e:
i – autorizar os servidores JosÉ aNtôNio alves rocHa, id. funcional 
nº 57195084/2, ocupante do cargo de coordenador, aNtôNio Marcos 
loPes aZevedo, id. funcional nº 5957173/1, ocupante do cargo de coor-
denador e daiaNe araúJo viaNa, id. funcional nº 5958139/1, ocupante 
do cargo de coordenador todos lotados na secretaria de Planejamento e 
administração, a viajarem para belém/Pa, no período de 19 a 21.08.2021 
para participarem de evento de Planejamento estratégico da sePlad na 
referida cidade.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 19 de 
agosto de 2021.
sHirleY saNtos araúJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 694726

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº 804/2021-DAf/SEPLAD, DE 19 DE AGoSto DE 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccg, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doe nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994 e, ainda, o Processo n° 2021/899279;
r e s o l v e:
forMaliZar o afastamento da servidora carla Maria do ceU olivei-
ra Macias, id. funcional nº. 3275639/1, ocupante do cargo de auxiliar 
de administração, lo tada na secretaria adjunta de recursos especiais, a 
contar de 08/08/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de Pessoa da família.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 19 de 
agosto de 2021.
sHirleY saNtos araúJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 694805
PoRtARiA Nº 805/2021-DAf/SEPLAD, DE 19 DE AGoSto DE 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccg, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doe nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994 e, ainda, o Processo n° 2021/911283;
r e s o l v e:
forMaliZar o afastamento da servidora giaNe da assUNcao qUeiroZ 
dos saNtos, id. funcional nº. 57196329/1, ocupante do cargo de assis-
tente administrativo, lo tada na coordenadoria de controle e Movimentação 
de Pessoas, a contar de 03/08/2021, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de Pessoa da família.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 19 de 
agosto de 2021.
sHirleY saNtos araúJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 694826
cHAMADA PúBLicA SEPLAD / SEfA Nº 001/2021
financiamento do Projeto “asfalto Por todo Pará ii” do estado do Pará
o estado do Pará, por meio da secretaria de estado de Planejamento e 
administração (sePlad) e da secretaria de estado da fazenda (sefa), 

comunica às instituições financeiras, organismos e entidades de crédito 
nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, a abertura da presente cha-
mada Pública, fundamentada no decreto estadual nº 1.665, de 18 de ju-
nho de 2021, e nos termos deste edital, visando à obtenção de propostas 
para análise da viabilidade de contratação de operação de crédito interno, 
na modalidade de operação contratual interna (com garantia da União) ou 
operação contratual interna, sem garantia da União, na forma da lei com-
plementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações, no montante 
de r$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), destinada à realização 
de investimentos de despesa de capital em projeto estruturante de interes-
se do estado, na finalidade de Infraestrutura.
a presente chamada Pública será realizada mediante a instauração de 
procedimento, conforme estabelecido neste edital, de seleção da proposta 
mais vantajosa para o Estado do Pará, de apoio financeiro à realização de 
investimentos no Pará, no projeto denominado “asfalto por todo Pará ii” 
de interesse do estado, na área/eixo de infraestrutura, descrito no item 3 
deste edital, ajustado à peculiaridade do objeto da contratação, condicio-
nada às autorizações de que trata o subitem 1.2 seguinte.
1.  oBJEto DA coNtRAtAção E coNDicioNANtES LEGAiS
• A presente Chamada Pública tem como objeto a recepção de propostas 
de financiamento, visando analisar a viabilidade da contratação de agente 
financeiro na efetivação de operação de crédito interno, com ou sem ga-
rantia da União, no montante de r$800.000.000,00 (oitocentos milhões de 
reais). Os recursos oriundos do financiamento serão destinados, exclusi-
vamente, à realização de investimento no programa do PPa 2020-2023 do 
estado do Pará denominado “desenvolvimento Urbano - Habitação, sane-
amento e Mobilidade”, cujo objetivo é disponibilizar o acesso aos serviços 
Urbanos de Mobilidade e ordenamento territorial, na ação orçamentária de 
“Pavimentação, recuperação e drenagem de vias Urbanas”.
• A contratação da operação de crédito, para a qual se solicitam propostas, 
somente será efetivada após:
1.2.1 aprovação de Projeto de lei e promulgação de lei autorizadora, con-
tendo autorização específica, por parte do Poder Legislativo estadual, per-
mitindo ao Poder executivo realizar a contratação da operação de crédito 
para financiamento do investimento objeto desta Chamada Pública;
1.2.2  análise e a devida aprovação da secretaria do tesouro Nacional, 
do Ministério da economia (stN/Me), e da Procuradoria geral da fazenda 
Nacional (PgfN/Me), no caso da operação de crédito ser proposta com ga-
rantia da União, além do cumprimento das demais condições previstas no 
artigo 32 da lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, bem como 
a observância das demais legislações correlatas relativas à contratação de 
operações de crédito.
2.  cARActERíSticAS fiNANcEiRAS DA oPERAção DE cRéDito
• A operação de crédito será contratada considerando as seguintes carac-
terísticas financeiras:
o Modalidade da operação: operação contratual interna (com garantia da 
União) ou operação contratual interna, sem garantia da União;
o Montante a ser financiado: R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de 
reais);
o Moeda de financiamento: Real Brasileiro (R$);
o Prazos do financiamento:
Prazo mínimo de carência (a): 12 meses ( 1 ano )
Prazo mínimo de amortização (b): 108 meses ( 9 anos)
Prazo total mínimo (a+b): 120 meses (dez anos)
o desembolso: o principal será desembolsado de acordo com o cronogra-
ma Financeiro proposto pelo agente financeiro e acordado com o tomador 
para a operação de crédito.
o amortização do Principal: a amortização do principal deverá ser realizada em 
parcelas mensais, trimestrais, quadrimestrais ou semestrais, iguais e consecuti-
vas, após transcorrido o período de carência, estipulado no item 2.1.4.1;
Sistema de Amortização do Principal: A ser definido pelo tomador, com 
base na indicação proposta pelo agente financeiro;
o Encargos financeiros da Operação:
A instituição financeira proponente deverá especificar todos os custos que 
compõem o financiamento.
Juros Remuneratórios: A serem indicados pela instituição financeira propo-
nente, especificando encargo variável e encargo fixo, com indexador, taxa 
de spread e outros detalhes necessários para a sua efetiva compreensão.
Base de cálculo da taxa de juros: Especificar qual é a base de cálculo da 
taxa de juros. exemplo: saldo devedor de valores efetivamente desembol-
sados pela instituição financeira; total do valor contratado independente-
mente de desembolsos realizados, etc;
Pagamento dos Juros remuneratórios: durante o prazo de carência, na 
periodicidade estabelecida em contrato, a partir da data de assinatura do 
contrato de financiamento. Após o período de carência, o pagamento dos 
juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de pagamento das 
amortizações do principal.
demais despesas/custos/encargos: todas as despesas, custos e demais 
encargos envolvidos na operação de crédito deverão constar da proposta, 
especificando a forma de cálculo, a condição de pagamento e todos os de-
talhes necessários para efetiva compreensão, para cada um deles.
custo efetivo total (cet): o cet deverá ser o custo all in, expresso em 
uma taxa percentual anual com 4 (quatro) casas decimais, englobando 
todos os custos, taxas, juros remuneratórios, comissões, encargos e quais-
quer despesas decorrentes do financiamento a serem assumidos pelo Es-
tado do Pará;
o Aval da contratação: Com garantia fidejussória da União, nos termos 
do Manual para instrução de Pleitos - MiP - da stN/Me, ou com garantias 
oferecidas pelo estado do Pará.
2.2.1 caso o estado opte em realizar a contratação da operação de cré-
dito sem garantia fidejussória da União, serão oferecidas em garantia da 
operação de crédito as cotas de repartição constitucional, do fundo de 
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Participação dos estados – fPe, ou autorização para débito em conta ban-
cária mantida pelo estado no estabelecimento bancário da proponente, ou 
analisada outra forma de garantia requerida pela proponente.
• A proposta de financiamento deverá ser apresentada de forma isolada 
pela proponente não sendo admitida sindicalização com outras instituições 
financeiras.
• Liquidação Antecipada Facultativa: Deverão ser previstas as condições 
aplicáveis à hipótese de pagamento antecipado do financiamento, ainda 
que não componha seu custo efetivo total.
• O financiamento não contará com contrapartida financeira ou de serviço 
por parte do estado do Pará.
3.  cARActERíSticAS GERAiS Do  PRoJEto
3.1. o projeto  selecionado para esta chamada Pública compõe-se de in-
tervenções/ações de investimentos em despesa de capital para a finalidade 
de infraestrutura do estado do Pará, com a seguinte destinação dos recur-
sos: execução de serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de vias 
Urbanas em 12 (doze) regiões de integração do estado do Pará.
3.2. o detalhamento do  projeto  está previsto e devidamente caracteriza-
do no aNexo nº 01 do presente instrumento, o qual poderá sofrer altera-
ções por parte do estado do Pará.
4.  PREMiSSAS PARA o cÁLcuLo Do cuSto EfEtivo totAL E Do 
DESEMBoLSo DA oPERAção DE cRéDito
• As regras estabelecidas neste item servirão como parâmetro, objetivan-
do a uniformidade das propostas, podendo a proposta vencedora vir a ser 
alterada em virtude da tramitação da operação na stN/Me e desde que 
seja com aumento da vantajosidade para o interesse do estado do Pará.
• Desembolso: O principal será desembolsado na forma prevista no Cro-
nograma financeiro proposto e ou acordado com o estado para a operação 
de crédito e em parcelas estabelecidas nas periodicidades ajustadas no 
instrumento contratual da operação.
• O custo total do financiamento deverá atender, no caso de operação de 
crédito com garantia da União, aos parâmetros vigentes da “tabela de cus-
to Máximo para operações de crédito com garantia da União”, publicada 
pela stN/Me bimestralmente.
5.  DA PRoPoStA
• Requisitos aplicáveis ao aceite da proposta, para fins de habilitação ao 
processo estabelecido nesta chamada Pública:
o a proposta apresentada deverá conter aceitação expressa das condições 
previstas nesta chamada Pública, na forma do aNexo nº 02 do presente 
instrumento:
a proposta deverá observar a forma prevista pelo aNexo nº 02 da presen-
te chamada Pública, informando todo o conteúdo nele previsto;
registrar a razão social, cNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico da 
instituição financeira proponente, bem como a indicação do(s) responsável 
(is) pela condução da operação de crédito;
ser redigida no idioma português e impressa por processo eletrônico, sem 
emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado 
ou com carimbo personalizado da instituição financeira proponente;
Vir acompanhada de minuta do respectivo contrato de financiamento, re-
digida no idioma português;
Anexar simulação de cronograma financeiro de pagamento de juros re-
muneratórios, demais despesas/custos e amortizações de principal, nos 
termos do item 2.
anexar o cálculo da taxa interna de retorno - tir da operação de crédito.
o a proposta deverá apresentar prazo de validade mínimo de 180 (cento 
e oitenta) dias, contados a partir do termo final do prazo de entrega das 
propostas;
o a proposta deverá ser apresentada na modalidade de Proposta firme, ou 
seja, cujas condições financeiras já tenham sido inteiramente aprovadas 
por todos os órgãos competentes da proponente.
o Os agentes financeiros interessados deverão entregar suas propostas, de 
forma impressa, devidamente acondicionadas, em envelope lacrado, até às 
14:00 h do dia 03 de setembro de 2021, sob protocolo, no endereço abaixo:
secretaria de estado de Planejamento e administração - sePlad
a/c da secretaria adjunta de recursos especiais
diretoria de captação de recursos
assunto: Proposta - chamada Pública sePlad/sefa nº 01/2021
rua boaventura da silva, 401/403, 2º andar – bairro do reduto
ceP: 66.053-050. belém – Pa
• Na área do envelope destinada à indicação do destinatário previsto no 
item 5.4, deverá conter ainda os seguintes dizeres: “coNfideNcial – 
Proibida a abertUra Por Pessoas NÃo aUtoriZadas”.
• A Proposta deverá permanecer válida durante o prazo necessário até 
a aprovação final da operação de crédito, a qual, no âmbito federal, é 
condicionada às avaliações finais da Secretaria do Tesouro Nacional e da 
Procuradoria-geral da fazenda Nacional, se for o caso, ambas vinculadas 
ao Ministério da economia.
6.  SoLicitAção DE EScLAREciMENtoS
As instituições financeiras participantes poderão solicitar esclarecimentos 
diretamente à secretaria de estado de Planejamento e administração (se-
Plad), exclusivamente por meio do seguinte endereço de correio eletrôni-
co: dcr@seplad.pa.gov.br.
o prazo para o envio das solicitações de esclarecimentos será até 24 (vinte 
e quatro) horas antes da data prevista no item 5.4.
No intuito de garantir a isonomia do procedimento, as solicitações de es-
clarecimentos e suas respectivas respostas serão publicadas no endereço 
eletrônico: https://seplad.pa.gov.br.
7.  DA ABERtuRA E SELEção DAS PRoPoStAS
• As propostas serão abertas em sessão pública a ocorrer na data de 08 de 
setembro de 2021, às 10:00 horas, na sala de reuniões da secretaria de 
estado de Planejamento e administração (sePlad), situada no endereço 
constante do subitem 5.4 acima.

o a audiência de abertura das propostas será pública.
o Por ocasião da audiência de abertura das propostas, será lavrada ata a 
ser subscrita pelos representantes do estado e dos proponentes presentes 
na audiência.
• A análise das propostas será realizada, internamente, em momento posterior.
• As propostas serão analisadas por representantes da Secretaria de Esta-
do de Planejamento e administração (sePlad) e da secretaria de estado da 
fazenda (sefa), na forma dos critérios e requisitos estabelecidos neste edital.
• Serão pré-selecionadas as propostas que apresentarem o menor custo 
total do financiamento, ou seja, o menor custo efetivo total (CET) de que trata 
o subitem 2.1.7.6, combinado com as demais condições exigidas, com vistas 
à seleção, por parte da secretaria de estado de Planejamento e administração 
(sePlad), da proposta mais vantajosa para o estado do Pará.
8.  tRANSPARêNciA Do PRocEDiMENto
os termos da presente chamada Pública, bem como o seu respectivo resul-
tado, serão publicados no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) e disponibi-
lizados no endereço eletrônico do sítio da sePlad: https://seplad.pa.gov.br.
8.1.1  o resultado deste processo seletivo será divulgado em até 15 (quin-
ze) dias úteis contados a partir do prazo estabelecido no subitem 5.4.
• Quaisquer alterações, eventualmente necessárias, nos termos do edital 
da presente chamada Pública serão realizadas e divulgadas por meio do 
Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) e do endereço eletrônico mencio-
nado no item 8.1.
9.  DA PoSSiBiLiDADE DE coNtRAtAção
• Na hipótese do início da tramitação da contratação ocorrer após o período 
de validade da proposta vencedora e a respectiva instituição proponente 
recusar-se a prorrogar esse prazo, será concedida a oportunidade para 
todas as instituições participantes em atualizar suas propostas.
• Caso o estado opte por efetivar a contratação da operação de crédito de 
que trata esta chamada Pública, a assinatura do contrato ocorrerá em data 
a ser definida conforme o interesse público manifestado pelo Estado do Pará.
10.  DiSPoSiçÕES GERAiS
• A seu exclusivo critério, o Estado do Pará poderá suspender ou cancelar o 
presente processo seletivo, durante ou após a sua conclusão, não assumin-
do qualquer custo ou despesa incorridos pelas instituições financiadoras 
proponentes.
• A conclusão do procedimento seletivo das propostas NÃO obriga o estado 
a contratar a operação de crédito objeto deste edital.
• O contrato será regido pela legislação brasileira vigente no momento da 
contratação.
• Ressalta-se que, no âmbito estadual, a contratação está condicionada 
à deliberação da assembleia legislativa sobre a Mensagem e Projeto de 
lei para a autorização legislativa, de iniciativas do governo do estado, em 
que demonstrará e justificará a necessidade e capacidade de pagamento 
do financiamento para os investimentos, requerendo autorização do Poder 
legislativo para a efetivação da contratação da operação de crédito objeto 
desta chamada Pública.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração
reNÉ de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda

ANExo Nº 01 – cARActERíSticAS GERAiS Do PRoJEto DE 
iNvEStiMENto:

• FINALIDADE/OBJETO DO PROJETO
A finalidade do projeto é ampliar a infraestrutura do estado do Pará com a 
execução de serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urba-
nas em 12 (doze) regiões de integração do estado do Pará.
o objetivo principal  é atender a população do estado do Pará, aumentan-
do a infraestrutura viária através da pavimentação, proporcionando uma 
melhor integração entre as regiões e maior qualidade de vida para seus 
habitantes;
• DESCRIÇÃO DETALHADA DO ESCOPO DO PROJETO
o projeto “asfalto por todo Pará ii” visa ampliar a infraestrutura urbana 
dos municípios paraenses com a execução dos serviços de drenagem, pavi-
mentação asfáltica, construção de meios fios e sinalização das vias. Nesta 
fase o projeto tem como meta  a implantação de 568 km  de vias nas 12 ( 
doze) regiões de integração até 2022, beneficiando direta e indiretamente 
toda a população paraense com a melhoria da mobilidade urbana, garan-
tindo melhor qualidade de vida para a população.
o projeto tem alcance econômico e social que vai contribuir para o incre-
mento do desenvolvimento dos municípios atendidos, garantindo melhorar 
condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública, e proporcionar 
níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de 
pessoas e mercadorias através da pavimentação de vias públicas urbanas.
a intervenções e valores do projeto foram assim dimensionados:

região de integração grupo Natureza de despesa valor
Marajó investimento obra r$ 55.000.000,00

rio caeté investimento obra r$ 78.000.000,00
carajás investimento obra r$ 77.000.000,00
guamá investimento obra r$ 97.000.000,00

rio capim investimento obra r$ 84.000.000,00
lago de tucuruí investimento obra r$ 48.000.000,00

guajará investimento obra r$ 38.000.000,00
baixo amazonas investimento obra r$ 87.000.000,00

tocantins investimento obra r$ 96.000.000,00
araguaia investimento obra r$ 71.000.000,00
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xingú investimento obra r$ 44.000.000,00
tapajós investimento obra r$ 25.000.000,00

valor total do iNvestiMeNto r$ 800.000.000,00

• FASE EM QuE SE ENcoNtRA o PRoJEto
o projeto encontra-se em fase de sua execução a iniciar.
• PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
o prazo de execução do projeto é de 12(doze) meses.
ANExo Nº 02 – MoDELo DE PRoPoStA E DEcLARAção DE AcEitA-
ção DAS coNDiçÕES EcoNôMicAS E fiNANcEiRAS DA oPERAção 
DE cRéDito
a proponente ________________, inscrita no  cNPJ/Mf  sob o  número 
________, representada  no  presente ato por __________, profissão 
_________, inscrito no cPf sob o número _________ e  no  rg  sob o 
número ________, órgão emissor ______, na forma do instrumento de 
mandato anexo (ou na forma do estabelecido no seu contrato social/esta-
tuto social), vem declarar e propor, para fins de cumprimento do disposto 
na chamada Pública sePlad/sefa nº 01/2021, em consonância com o 
edital publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em ___/___/2021, o 
quanto segue:
1. compreende e está de acordo com os termos da chamada Pública se-
Plad/sefa nº 01/2021;
2. coNdiÇÕes gerais do fiNaNciaMeNto:
3. Valor do financiamento proposto: R$800.000.000,00 (Oitocentos mi-
lhões de reais).
4. Moeda do financiamento: Real Brasileiro (R$).
iii. coNdiÇÕes ProPostas de coNtrataÇÃo da oPeraÇÃo de crÉdito:
iii-1 Modalidade: operação contratual interna (com garantia da União)
1. Prazos do financiamento:
1. Prazo de carência (a): ___ meses ( __ anos )
2. Prazo de amortização (b): ____ meses ( __ anos)
3. Prazo total (a+b): _____ meses (____ anos)
2. custo do financiamento:
4. Encargo Variável: ________ (Especificar a taxa referencial, índice ou indicador)
5. Encargo Fixo (Spread) (Taxa de juros fixa): ______% ao ano.
6. Base de cálculo da taxa de juros fixa: __________(especificar e detalhar)
7. Demais encargos (especificar e detalhar):
2. custo efetivo total (cet): _________ (% ao ano).
3. garantia: aval da União.
iii-2 Modalidade: operação contratual interna (sem garantia da União)
1. Prazos do financiamento:
2. Prazo de carência (a): ___ meses ( __ anos )
3. Prazo de amortização (b): ____ meses ( __ anos)
4. Prazo total (a+b): _____ meses (____ anos)
5. custo do financiamento:
6. Encargo Variável: ______ (Especificar a taxa referencial, índice ou indicador)
7. Encargo Fixo (Spread) (Taxa de juros fixa): ______% ao ano.
8. Base de cálculo da taxa de juros fixa: __________(especificar e detalhar)
9. Demais encargos (especificar):
10. custo efetivo total (cet): _________ (% ao ano).
11. garantia: ____________________ (indicar a(s) garantia requerida(s) 
para o tomador)
12. deMais coNdiÇÕes:
13. desembolso: o principal será desembolsado de acordo com o crono-
grama financeiro proposto e acordado com o tomador para a operação de 
crédito.
14. amortização do Principal: a amortização do principal deverá ser rea-
lizada em parcelas ______ (mensais, trimestrais, quadrimestrais ou se-
mestrais), iguais e consecutivas, após transcorrido o período de carência.
15. sistema de amortização do Principal: _________(informar o sistema 
de amortização)
16. Pagamento dos Juros remuneratórios: durante o prazo de carência, 
________(informar a periodicidade), a partir da data de assinatura do 
contrato de financiamento. Após o período de carência, o pagamento dos 
juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de pagamento das 
amortizações do principal.
17. Prazo de validade da proposta: _______ (mínimo de 180 dias).
18. dados para contato da proponente:
19. Nome do contato: _____________
20. telefones:
21. endereço correio eletrônico: .
(assinatura)
Nome da instituição:
Nome do subscritor:
cPf:
rg:

ANExoS DA PRoPoStA:
• Minuta do contrato de financiamento;
• Cronograma(s) financeiro(s) de simulação da operação de crédito;
• Demonstrativo do cálculo da Taxa Interna de Retorno - TIR da operação 
de crédito.

Protocolo: 694615

tERMo DE ExEcuÇÃo DEScENtRALizADA Nº 05/2021
Partes: secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo- 
sePlad, órgão da administração direta do estado, com sede nesta 
cidade de belém, estado do Pará, travessa do chaco, nº 2350 - Marco 
- ceP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, 
e a escola de goverNaNÇa Pública do estado do Pará – egPa, 
autarquia estadual, com sede na av. governador José Malcher, nº 900, 
bairro Nazaré, cidade de belém, estado do Pará, ceP 66.055-260, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.914.737/0001-33.
obJeto: estabelecimento de parceria entre a sePlad e a egPa visando 
realizar premiação com o fim de Valorização do Servidor Público Estadual, 
por meio do evento concurso “olHar de servidor – 2ª edição”.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Uo: 91101 
ação: 04.331.1508.8886- Promoção de saúde ocupacional e qualidade de 
vida do servidor
Natureza de despesa: 339039 - outros serviços de terceiros - PJ 
valor total: r$ 48.800,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro estadual
data da assiNatUra: 10/08/2021.
vigêNcia: 06 (seis) meses.
ordeNador: HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração.
evaNiZa da crUZ aMriNHo Maciel 
diretora geral da egPa.

Protocolo: 694952
PoRtARiA Nº 243, DE 19 DE AGoSto DE 2021 - DPo
a secretária de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 1803, de 19/08/2021.
resolve:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

ANExo A PoRtARiA Nº 243, DE 19 DE AGoSto DE 2021

área/UNidade 
orÇaMeNtá-
ria/grUPo 

de desPesa/
sUbgrUPo de 

desPesa

foNte

2º qUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JUlHo agosto total

defesa social
seaP

investimentos 0,00 0,00 0,00 472.452,75 472.452,75
obras e insta-

lações
 0101 0,00 0,00 0,00 472.452,75 472.452,75

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 7.452.195,00 7.452.195,00

despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 7.452.195,00 7.452.195,00
deseNvolviMeNto sÓcio-ecoNôMico

sedaP
outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
gestÃo

enc. sefa
outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
iNfra-estrUtUra e traNsPorte

sedoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 59.036.002,38 59.036.002,38
equipamentos 

e Material 
Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 906.078,00 906.078,00
obras e insta-

lações
 0101 0,00 0,00 0,00 58.129.924,38 58.129.924,38
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PolÍtica sÓ-
cio-cUltUral

fcP
outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
seel

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 1.183.271,86 1.183.271,86

despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 1.183.271,86 1.183.271,86
sUbordi-
Nados ao 

goverNo do 
estado
fundação 
ParáPaz

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 986.400,00 986.400,00

despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 986.400,00 986.400,00

PRoGRAMA/
oRGão foNtE

2º QuADRiMEStRE - 2021
MAio JuNHo JuLHo AGoSto totAL

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

sedaP
 0101 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

cidadania, Jus-
tiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 986.400,00 986.400,00

fundação 
ParáPaz

 0101 0,00 0,00 0,00 986.400,00 986.400,00
cultura 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

desenvolvi-
mento Urbano 
- Habitação, 

saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 57.506.545,39 57.506.545,39

sedoP
 0101 0,00 0,00 0,00 57.506.545,39 57.506.545,39

encargos 
especiais 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

enc. sefa
 0101 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 1.183.271,86 1.183.271,86
seel

 0101 0,00 0,00 0,00 1.183.271,86 1.183.271,86
governança 

Pública 0,00 0,00 0,00 623.378,99 623.378,99

sedoP
 0101 0,00 0,00 0,00 623.378,99 623.378,99

Manutenção da 
gestão 0,00 0,00 0,00 906.078,00 906.078,00

sedoP
 0101 0,00 0,00 0,00 906.078,00 906.078,00

segurança 
Pública 0,00 0,00 0,00 7.924.647,75 7.924.647,75

seaP
 0101 0,00 0,00 0,00 7.924.647,75 7.924.647,75

foNtE
2º QuADRiMEStRE - 2021

MAio JuNHo JuLHo AGoSto totAL
0101 - 

recUrsos 
ordiNarios                                         

0,00 0,00 0,00 99.930.321,99 99.930.321,99

total 0,00 0,00 0,00 99.930.321,99 99.930.321,99

Protocolo: 694955

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA N.º 096 DE 19 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 2021/808001
considerando o laudo Médico nº 78464 – sePlad
resolve:
i - formalizar a concessão de 10 (dez) dias de licença para tratamento de 
saúde no período de 13.07.2021 a 22.07.2021, de acordo com o art.81, 
da lei nº 5.810 de 24.01.94, para o servidor raiMUNdo sarMeNto fUr-
tado de MeNdoNÇa, matrícula nº 3151131/1, cPf nº 062.014.822-53, 
ocupante da função aUx. adMiNistraÇÃo b.
ii - os efeitos desta portaria entram em vigor a contar de 13.07.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Jorge lUiZ gUiMarÃes PaNZera
Presidente

Protocolo: 694662

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N.º 094 DE 18 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 de nº 068/2021.
resolve:
art. 1º conceder ao servidor cHarles aMaral NUNes, ocupante do cargo 
supervisor i, matrícula n° 3150933/1, cPf Nº 062.695.592-00, suprimen-
to de fundos, no valor de r$ 400,00 (quatrocentos reais) destinados a 
atender as despesas urgentes e de pronto pagamento, onde os dispêndios 
serão aplicados na seguinte NatUreZa de desPesa:
Classificação da Despesa:
22.131.1508.8233-3390-36 - r$ 400,00 – consumo
art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de 
emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo 
máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Jorge lUiZ gUiMÃres PaNZera
Presidente

Protocolo: 694631

DiÁRiA
.

PoRtARiA N.º 095 DE 19 DE AGoSto DE 2021.
o diretor administrativo e financeiro da iMPreNsa oficial do estado - 
ioe, no uso de suas atribuições.
considerando o Processo do Pae n.º 2021/900683.
resolve:
conceder ao servidor Jorge lUiZ gUiMarÃes PaNZera, cPf nº 
157646678-79, matrícula nº 57176578/6, Presidente desta autarquia, 02 
e ½ (duas e meia) diárias, pelo deslocamento ao munícipio de ParaUaPe-
bas/Pa, que acontecerá no período 23.08.2021 a 25.08.2021, com o ob-
jetivo de participar de reunião com a Prefeitura de Parauapebas/Marabá, 
para implantação do sistema e-diário, naquele município.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNeiro
diretor adMiNistrativo e fiNaNceiro

Protocolo: 694635

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 109 de 21 de julho de 2021
coNceder, ao servidor dUrbirataN de alMeida barbosa, matrícula 
Nº 720402/2, ocupante do cargo de técnico em saúde, 240(duzentos e 
quarenta) dias de licença Prêmio, para usufruto no período de 05/07/2021 
a 01/03/2022, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, re-
ferente aos triênios dos períodos concessivos, como abaixo especificados;
6º triênio-período de 12/11/2008 a 11/11/2011
7º triênio-período de 12/11/2011 a 11/11/2014
8º triênio-período de 12/11/2014 a 11/11/2017
9º triênio-período de 12/11/2017 a 11/11/2020
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 05 de julho de 2021.
aNÍZio besteNe JúNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 694384
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tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
PRocESSo Nº. 2021/414895
termo aditivo: 3º
data da assinatura; 14/08/2021
vigência:14/08/2021 a 14/08/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:36
exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HosPital saNto agostiNHo ltda
cNPJ Nº. 05.421.870/0001-58
endereço: alaMeda PolivaleNte, s.N ceP: 68.370-000
bairro: JardiM UiraPUrU MUNicÍPio: altaMira -Pa
ordenador berNardo albUqUerqUe de alMeida
__________________________________________________________
tERMo ADitivo A coNtRAto
PRocESSo Nº. 2021/414895
termo aditivo:3º
data da assinatura;14/08/2021
vigência: 14/08/2021 a 14/08/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:37
exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: ceNtro MÉdico da silveira ltda
cNPJ Nº. 09.513.784/0001-26
endereço: rua tenente ciro brito Nº.1834 ceP: 68.790-000
bairro: centro MUNicÍPio: saNta iZabel do Para -Pa
ordenador berNardo albUqUerqUe de alMeida
__________________________________________________________
tERMo ADitivo A coNtRAto
PRocESSo Nº. 2021/414895
termo aditivo:3º
data da assinatura;14/08/2021
vigência:14/08/2021 a 14 /08/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:38
exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada: delta coMercio atacadista e vareJista de
artigos Medicos e ortoPedicos ltda
cNPJ Nº. 09.456.927/0001-05
endereço: travessa do cHaco, Nº.1467 ceP: 66085-451
bairro: Marco- Município: belém /Pa
ordenador berNardo albUqUerqUe de alMeida
__________________________________________________________
tERMo ADitivo A coNtRAto
PRocESSo Nº. 2021/414895
termo aditivo:3º
data da assinatura; 12/08/2021
vigência:12/08/2021 a 12/08/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:52
exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cHaves e cHaves serviÇo Medicos ltda-
HosPital de olHos de tUcUrUi
cNPJ Nº. 17.213.948/0001-28
endereço av. 31 de Março-térreo, n°294- bairro: santa izabel
Município: tucuruí/Pa - ceP: 68.456-110
ordenador berNardo albUqUerqUe de alMeida
__________________________________________________________
tERMo ADitivo A coNtRAto
PRocESSo Nº. 2021/414895
termo aditivo:4º
data da assinatura: 11/08/2021
vigência: 11/08/2021 a 11/08/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 110
exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: sUPer NeUro serviÇos de saúde ltda - Me
cNPJ Nº 09.099.452/0001-47
endereço: tv. 14 de março, nº.2019 - bairro: Nazaré
Município: belém/Pa - ceP: 66.035-180
ordenador berNardo albUqUerqUe de alMeida
__________________________________________________________
tERMo ADitivo A coNtRAto
PRocESSo Nº. 2021/414895
termo aditivo 2:º
data da assinatura: 19/08/2021
vigência: 19/08/2021 a 19/08/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 046
exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:laboratorio aMaral gUerra ltda- laboratorio aMa-
ral costa,
cNPJ Nº 09.372.933/0006-99
endereço:av. João Paulo ii - Nº.513, bairro areia branca
caPaNeMa/Pa, ceP: 68.702-293
ordenador berNardo albUqUerqUe de alMeida
__________________________________________________________

tERMo ADitivo A coNtRAto
PRocESSo Nº. 2021/414895
termo aditivo: 2º
data da assinatura: 19/08/2021
vigência: 19/08/2021 a 19/08/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 055
exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada:HYbrida ProdUtos HosPitalares ltda.
cNPJ Nº . 12.544.921/0001-02
endereço: rav.barÃo do triUNfo N° 3540, ed. iNfiNitY corPorate, 
sls 401.402 e 409, bairro Marco, ceP:66.095-055 - belÉM/Pa
ordenador berNardo albUqUerqUe de alMeida

Protocolo: 677218

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 532 DE 19 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 2021/903640 (Pae), de 17/08/2021.
resolve:
i – aUtoriZar o servidor alessandro de Moraes barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/gerente, a viajar ao município 
de Santa Maria do Pará/PA, no período de 29/08/2021 a 30/08/2021, a fim 
de organizar a infraestrutura do caminhão – Unidade Móvel do igePrev.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694779
PoRtARiA Nº 531 DE 19 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 2021/903605 (Pae), de 17/08/2021.
resolve:
i – aUtoriZar o servidor alessandro de Moraes barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/gerente, a viajar ao muni-
cípio de Santa Maria do Pará/PA, no dia 24/08/2021, a fim de realizar o 
alinhamento precursor junto à Prefeitura do município, tendo em vista a 
organização do atendimento aos beneficiários deste Instituto que ocorrerá 
no local.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694772
PoRtARiA Nº 529 DE 19 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 2021/895696 (Pae), de 16/08/2021.
resolve:
i – aUtoriZar o servidor carlos Wanderson silva de souza, matrícu-
la nº 4219593/1, a viajar ao município do grUPo b/Pa, no período de 
29/08/2021 a 04/09/2021, a fim de supervisionar o atendimento aos be-
neficiários deste Instituto que ocorrerá no referido município, no Caminhão 
– Unidade Móvel do igePrev.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 06 e ½ (seis e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694756
PoRtARiA Nº 530 DE 19 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 2021/895432 (Pae), de 16/08/2021.
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resolve:
i - aUtoriZar o servidor renan eduardo soares rodrigues, matrícula nº 
5956730/1, ocupante da função de técnico em gestão de informática, a 
viajar ao município de santa Maria do Pará/Pa, no período de 29/08/2021 
a 30/08/2021, a fim de organizar a infraestrutura tecnológica do Caminhão 
– Unidade Móvel do igePrev e acompanhar o início do serviço de atendi-
mento aos beneficiários deste Instituto, com o objetivo de sanar possíveis 
contratempos que venham a ocorrer no local.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme o item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694761

.

.

ALtERAção DE féRiAS
.

PoRtARiA Nº 528 DE 19 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 administrativo eletrônico (Pae) nº 
2021/833803, de 02/08/2021.
resolve:
i – alterar na Portaria Nº 478/2021, de 09/08/2021, publicada no doe 
nº 34.664, de 10/08/2021, o período de deslocamento da servidora Juliana 
bezerra galvão cavalcante de souza, matrícula funcional n.º 57217631/2, 
ocupante do cargo de técnico Previdenciário b, de 18/08/2021 a 
20/08/2021 para 23/08/2021 a 25/08/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694753
PoRtARiA Nº 533 DE 19 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 decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doe nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;e
coNsideraNdo ainda os termos do Processo eletrônico nº 2021/890817, 
de 16/08/2021, que dispõe sobre alteração de concessão de férias fracio-
nadas de servidor.
resolve:
i – alterar os períodos de gozo dos 30 (trinta) dias de férias fracionadas 
concedidos através da Portaria Nº 407/2021, de 09/07/2021, publicada 
no doe nº 34.635, de 12/07/2021, à servidora MariNa aNdrade da 
gaMa MalcHer gato, matrícula n° 57188701/3, ocupante do cargo de 
técnico Previdenciário a, lotada na diretoria de Previdência, referente ao 
período aquisitivo 07/05/2020 a 06/05/2021, de 23/08/2021 a 06/09/2021 
e 16/11/2021 a 30/11/2021 para 23/08/2021 a 01/09/2021 e 03/01/2022 
a 22/01/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de agosto de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 694858

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

tERMo DE cooPERAção técNicA Nº. 126/2021-EGPA
Partes: PrefeitUra MUNiciPal de orixiMiNá e a escola de gover-
NaNÇa Pública do estado do Pará – egPa.
obJeto: garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
executivo do estado do Pará.
cláUsUla qUarta – da vigêNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
data da assiNatUra: 18/08/2021.
resPoNsáveis Pelas assiNatUras: sra. evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora geral da egPa e sr. José Willian siqueira da fonseca – Pre-
feito do Município de oriximiná/Pa.

Protocolo: 694472

SEcREtARiA DE EStADo
DA fAzENDA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE REcoNHEciMENto DE iMuNiDADE DE iPvA cAif/DtR
PoRtARiA Nº 2021330002809, de 18 de agosto de 2021
Motivo: reconhecer a imunidade de iPva para o ano de 2020, 2021.
base legal: art. 150, inciso vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: assoc.ir.Mestras de sta dorotÉias, filHas sag cor.
cNPJ: 05.515.801/0001-03.
exercÍcio cHassi Marca/Modelo
2020 9bd17144Zg7600894 fiat/Palio fire WaY
2021 9bd17144Zg7600894 fiat/Palio fire WaY
2020 9bd19627Mg2267147 fiat/Palio attractiv 1.4
2021 9bd19627Mg2267147 fiat/Palio attractiv 1.4

Protocolo: 694435

PoRtARiAS DE coNcESSão DE iSENção DE iPvA cAif/DtR
PoRtARiA Nº 2021330002814, de 18 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: edNa Moraes raMos.
cPf: 064.367.062-91.
Marca/Modelo: i/fiat croNos drive gsr.
cHassi: 8aP359a1YlU066952.
PoRtARiA Nº 2021330002810, de 18 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: evertoN roNNierY tavares soUZa.
cPf: 744.849.902-53.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs s cvt.
cHassi: 94dfcaP15Jb113111.
PoRtARiA Nº 2021330002818, de 18 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 roberto goMes da cUNHa JUNior.
cPf: 019.536.000-18.
Marca/Modelo: HoNda/fit ex flex.
cHassi: 93Hge8890cZ100893.
PoRtARiA Nº 2021330002819, de 18 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: seNHoriNHa dos saNtos PaNtoJa.
cPf: 083.029.872-04.
Marca/Modelo: fiat/argo drive 1.3 gsr.
cHassi: 9bd358a47lYJ92264.

Protocolo: 694434
PoRtARiAS DE coNcESSão DE iSENção DE icMS cAif/DtR

PoRtARiA Nº 2021330002812, de 18 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: lUciaNa Maria da rocHa.
cPf: 650.166.882-49.
Marca/Modelo: cHev/tracKer t a.
valor do veÍcUlo coM iMPostos: r$70.000,00.
valor do veÍcUlo seM iPi/icMs: r$57.020,00.
PoRtARiA Nº 2021330002816, de 18 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 cristiNa goNcalves cardoso.
cPf: 128.041.502-91.
Marca/Modelo: reNaUlt/logaN ZeN16cvt.
valor do veÍcUlo coM iMPostos: r$69.990,00.
valor do veÍcUlo seM iPi/icMs: r$54.127,00.

Protocolo: 694438
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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 1746 de 19 de agosto de 2021  autorizar 10 e 1/2  di-
árias ao servidor adilsoN PaUliNo da silva, nº 5418778801, aUditor
-a, coord. exec de coNtrole Mercadoria eM traNs. do  aragUaia, 
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização nas unidades da CE-
coMt aragUaia , no período de 20.08.2021 à 30.08.2021, no trecho con-
ceição do araguaia - barreira do campo - Pontão - conceição do araguaia.

Protocolo: 694667

outRAS MAtéRiAS
.

AtoS Do tRiBuNAL ADMiNiStRAtivo DE REcuRSoS fAzENDÁRioS
ANúNcio DE PAutA PARA JuLGAMENto
a secretaria geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa sefa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, 
sito em belém, na av. gentil bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. cas-
telo branco e av. José bonifácio:
PRiMEiRA cÂMARA PERMANENtE DE JuLGAMENto
em 30/08/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18943, aiNf nº 
052019510000031-2, contribuinte s s Melo coMÉrcio Me, insc. estadu-
al nº. 15233916-7.
em 30/08/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18944, aiNf nº 
052019510000028-2, contribuinte s s Melo coMÉrcio Me, insc. estadu-
al nº. 15233916-7.
em 30/08/2021, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 17827, aiNf nº 
122016510001162-4, contribuinte saNtos & silveira eireli, insc. es-
tadual nº. 15347576-5.
em 30/08/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18866, aiNf nº 
662018510000092-7, contribuinte coMPaNHia textil de castaNHal, 
insc. estadual nº. 15070457-7.
em 30/08/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18865, aiNf nº 
662018510000091-9, contribuinte coMPaNHia textil de castaNHal, 
insc. estadual nº. 15070457-7.
em 30/08/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18859, aiNf nº 
662018510000075-7, contribuinte coMPaNHia textil de castaNHal, 
insc. estadual nº. 15070457-7.
em 01/09/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 15735, aiNf nº 
042015510003590-3, contribuinte sUPerdel eireli, insc. estadual nº. 
15285059-7.
em 01/09/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 15425, aiNf nº 
042016510010437-6, contribuinte sUPerdel eireli, insc. estadual nº. 
15285059-7.
em 01/09/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 16925, aiNf nº 
172015510000198-0 , contribuinte PetrÓleo sabbá sa, insc. estadu-
al nº. 15065208-9, advogado: alexaNdre alY ParagUassú cHaroNe, 
oab/Pa-11918.
em 01/09/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18843, aiNf nº 
182018510000013-0, contribuinte iMifarMa ProdUtos farMaceUti-
cos e cosMeticos sa, insc. estadual nº. 15223146-3 ,advogado: leaN-
dro MartiNHo leite, oab/sP-174082.
em 01/09/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18842, aiNf nº 
182018510000015-7, contribuinte iMifarMa ProdUtos farMaceUti-
cos e cosMeticos sa, insc. estadual nº. 15223146-3 , advogado: le-
aNdro MartiNHo leite, oab/sP-174082.

Protocolo: 694719
tRiBuNAL ADMiNiStRAtivo DE REcuRSoS fAzENDÁRioS

ANúNcio DE PAutA PARA JuLGAMENto
a secretaria geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa sefa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, 
sito em belém, na av. gentil bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. cas-
telo branco e av. José bonifácio:
PLENo
em 27/08/2021, às 09:30h, recUrso de revisÃo n.º 5885, aiNf nº 
092018510000219-3, contribuinte vareJao PoNto certo ltda - Me, 
insc. estadual nº. 15217856-2. em 26/08/2021, às 11:00h,
em 27/08/2021, às 09:30h, recUrso de recoNsideraÇÃo n.º 329, 
aiNf nº 092018510000219-3, contribuinte vareJao PoNto certo ltda 
- Me, insc. estadual nº. 15217856-2, advogado: lUis adriaNo sabiNo 
de oliveira, oab/Pa-30086,
SEGuNDA cÂMARA PERMANtENtE DE JuLGAMENto
em 26/08/2021, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 17772, aiNf nº 
062013510001823-8, contribuinte MoviMeNto serviÇos de eNgeNHa-
ria e coNstrUÇÃo eireli, insc. estadual nº. 15254149-7

Protocolo: 694747

PoRtARiAS DE iSENção DE icMS – cAt
Portaria n.º202101000959 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005580/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: ciro augusto de araujo filho – cPf: 826.626.732-49
Marca: cHev/oNix PlUs 10tMt lt1 tipo: Pas/automóvel

Portaria n.º202101000941 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 102021730001735/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: sant clair gama rebelo – cPf: 521.372.522-87
Marca: cHev/tracKer t 1.0, lt, at, 4P tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000943 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005455/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: gerardo Martins Pereira – cPf: 065.020.083-72
Marca: i/fiat croNos drive 1.3 flex 4P tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000945 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005571/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: davi dos santos silva – cPf: 851.483.182-87
Marca: vW/gol 1.6 aUtoMatico tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000947 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005582/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: rogerio gemaque camara – cPf: 393.050.582-72
Marca: volKsWageN NivUs coMfortliNe 200 tsi tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000949 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005592/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: cosme santos de oliveira – cPf: 410.710.692-68
Marca: cHev/sPiN 1.8l at act7 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000951 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 002021730004175/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: eduardo campos da silva – cPf: 657.848.392-68
Marca: vW/gol 1.0 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000953 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005011/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: andson Junior costa feitosa – cPf: 756.259.202-06
Marca: cHev/oNix PlUs 10Mt lt2 ecoNoflex tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000955 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 042021730002221/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: Wilson lopes dos santos – cPf: 048.875.572-72
Marca: cHev/tracKer t a lt at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000957 de 19/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005561/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: Paulo alberto Mota de andrade – cPf: 869.435.882-49
Marca: cHev/oNix PlUs 10tMt ltZ tipo: Pas/automóvel

PoRtARiAS DE iSENção DE iPvA – cAt
Portaria n.º202104004503, de 19/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005621/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 souza queiroz Junior – cPf: 277.814.102-20
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYage tl Mcv/Pas/automovel/9bWdg45U2Ht105462
Portaria n.º202104004505, de 19/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005586/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: diego da silva lima – cPf: 888.462.612-91
Marca/tipo/chassi
cHev/sPiN 18l Mt PreMier/Pas/automovel/9bgJP7520Mb135260
Portaria n.º202104004507, de 19/08/2021 - 
Proc n.º 2021730004915/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: eraldo barreiros de azevedo – cPf: 038.410.302-20
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9bgKs69v0Jg185404
Portaria n.º202104004509, de 19/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005593/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 ediuene Holanda costa – cPf: 113.354.403-72
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla gli UPPer/Pas/automovel/9brbl3He7J0130210
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Portaria n.º202104004511, de 19/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005462/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 altevir ferreira de albuquerque – cPf: 039.893.052-04
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd xPlUs at/Pas/automovel/9brb29bt9K2232546
Portaria n.º202104004513, de 19/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005566/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: clelia de cassia Monteiro barbosa – cPf: 958.015.612-34
Marca/tipo/chassi
cHev/tracKer 12t a Pr/Pas/automovel/9bgeP76b0Mb170004
Portaria n.º202104004515, de 19/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005386/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 Paulo silva de sousa – cPf: 323.811.402-63
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drive 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU075294

Protocolo: 694677
JuLGAMENtoS DE REcuRSoS - iNDicES DA cotA PARtE
PRocESSo (PAE) Nº: 2021/849476
iMPuGNANtE: PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
assUNto: iMPUgNaÇÃo do iNdice cota Parte do icMs - MUNiciPio 
de ParaUaPebas
a Prefeitura Municipal de ParaUaPebas, através da Procuradora geral do 
Município, quésia siney gonçalves lustosa, Matrícula nº 661, impugna os 
índices provisórios publicados para vigência no ano 2022, nos seguintes 
termos e itens:
Do PEDiDo:
DoS fAtoS E DA RAzão DA iMPuGNAção
01 – requer o recebimento e processamento da presente impugnação;
02 – sejam considerados os valores de faturamento da vale s.a., de-
claradas em suas notas fiscais e na DIEF, observando-se o Decreto nº 
4.478/2001;
03 – seja recalculado o índice provisório de 2021 e consideradas, tão so-
mente, as saídas e entradas de mercadorias e serviços para o cálculo do 
valor adicionado definidos na Lei Complementar (LC) nº 63/1990 e Lei 
estadual nº 5.645/1991 para os exercícios de 2019 e 2020 de todas as 
empresas em operação no território de Parauapebas;
04 – No caso de manutenção do índice provisório estabelecido no decreto 
nº 1.760/2021, que seja informado quais os custos apropriados e que in-
formações foram apreciadas para o cálculo do valor adicionado fiscal (vaf) 
de 2019 e 2020;
05 – seja determinado ao gt que faça o cálculo do índice cota parte para 
o ano de 2022 com estrita observância da lc nº 63/1990 e lei estadual 
nº5.645/1991, com relação às vendas de minério originário originado do 
município, considerando as informações oficiais contidas nas DIEF´s emiti-
das pelos contribuintes situados em Parauapebas;
06 – seja demonstrado o valor total das saídas e entradas de mercadorias 
e serviços, por empresa, de forma individual, segundo o art. 3º, § 6º da 
lei estadual nº 5.645/1991.
DEciSão:
01 – com relação ao item 01, assinala-se que o presente expediente foi 
recepcionado como impugnação tempestiva ao índice cota parte referente 
ao município de ParaUaPebas.
02 – quanto aos itens 02, 03 e 05, assinala-se, em resumo, que não 
compete a este órgão da administração tributária a avaliação de constitu-
cionalidade da regra prevista no art. 4º, vi e alíneas da iN 16/2021. Nesse 
sentido, deve ser mantida a apuração do vaf nos casos de extração de 
minérios e de substâncias minerais nos termos do art. 4º, vi, “a”, “b”, “c”, 
“d” e “e” da iN nº 16/2021.
03 – quanto ao item 06, assenta-se que a sefa/Pa disponibilizou a consulta 
e a extração de dados dos índices e do valor adicionado utilizados no cálculo 
da cota Parte dos Municípios conforme os procedimentos estabelecidos na 
Portaria Nº 359/2015.
04 – quanto ao item 04 cabe esclarecer que, conforme previsto art. 4º, vi, 
“a”, “b”, “c”, “d” e “e” da iN nº 16/2021: o custo das vendas/transferências 
relativo ao minério de manganês levado à efeito no cálculo do vaf do Mu-
nicípio de Parauapebas de 2019 foi de r$ 81.328.087,15 (oitenta e um mi-
lhões trezentos e vinte e oito mil oitenta e sete reais e quinze centavos) e 
o de 2020 foi de r$ 315.859.668,45 (trezentos e quinze milhões oitocentos 
e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco 
centavos);o custo das vendas/transferências relativo ao minério de ferro 
levado à efeito no cálculo do vaf do Município de Parauapebas de 2019 foi 
de r$ 8.600.146.269,25 (oito bilhões seiscentos milhões cento e quarenta 
e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e o 

de 2020 foi de r$ 9.970.478.159,35 (nove bilhões novecentos e setenta 
milhões quatrocentos e setenta e oito mil cento e cinquenta e nove reais e 
trinta e cinco centavos).
05 - As tarefas inerentes ao cálculo dos índices definitivos são desenvol-
vidas de acordo com a legislação tributária aplicada ao tema em apreço 
(cf/88; ce/89; lc 63/1990; lei estadual nº 5.645/1991; iN 16/2021), 
com base no qual esses índices serão publicados no prazo previsto no art. 
3º, § 8º da lc 63/1990.
dessa forma, julga-se Procedente os itens 01 e 04 e improcedente os de-
mais itens da impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
belém, 16 de agosto de 2021.
roseMarY aParecida ferNaNdes NasciMeNto
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do grupo de trabalho cota-Parte

PRocESSo (PAE) Nº: 2021/863796
iMPUgNaNte: PrefeitUra MUNiciPal de tUcUrUÍ
assUNto: iMPUgNaÇÃo do iNdice cota Parte do icMs - MUNiciPio 
de tUcUrUÍ
a Prefeitura Municipal de tUcUrUÍ, através de procurador habilitado, Ja-
der alberto Pazinato, oab/Pr nº 22978 e oab/sc nº 16215, impugna os 
índices provisórios publicados para vigência no ano 2022, nos seguintes 
termos e itens:
Do PEDiDo:
DoS fAtoS E DA RAzão DA iMPuGNAção
01 – requer o recebimento e processamento da presente impugnação;
02 – sejam considerados os valores de faturamento da eletroNorte s.a. 
HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ, declaradas em suas notas fiscais e na DIEF, 
observando-se o decreto nº 4.478/2001;
03 – seja recalculado o índice provisório de 2021 e consideradas, tão so-
mente, as saídas e entradas de mercadorias e serviços para o cálculo do 
valor adicionado definidos na Lei Complementar (LC) nº 63/1990 e Lei 
estadual nº 5.645/1991 para os exercícios de 2019 e 2020 de todas as 
empresas em operação no território de tucuruí;
04 – No caso de manutenção do índice provisório estabelecido no decreto 
nº 1.760/2021, que seja informado quais os custos apropriados e que in-
formações foram apreciadas para o cálculo do valor adicionado fiscal (vaf) 
de 2019 e 2020;
05 – seja determinado ao gt que faça o cálculo do índice cota parte para 
o ano de 2022 com estrita observância da lc nº 63/1990 e lei estadual 
nº5.645/1991, com relação às vendas originárias do município e produção 
de energia para apuração dos valores adicionados pelo município impetran-
te, considerando as informações oficiais contidas nas DIEF´s e Declaração 
da aNeel, emitidas pelos contribuintes situados em tucuruí;
06 – seja demonstrado o valor total das saídas e entradas de mercadorias 
e serviços, por empresa, de forma individual, segundo o art. 3º, § 6º da 
lei estadual nº 5.645/1991.
DEciSão:
01 – com relação ao item 01, assinala-se que o presente expediente foi 
recepcionado como impugnação tempestiva ao índice cota parte referente 
ao município de tUcUrUÍ.
02 – quanto aos itens 02, 03 e 05, assinala-se, em resumo, que não 
compete a este órgão da administração tributária a avaliação de constitu-
cionalidade da regra prevista no art. 3º, § 14 da lc 63/1990 e no art. 4º, 
iii da iN nº 16/2021. Nesse sentido, deve ser mantida a apuração do vaf 
nos casos de operações com geração de energia elétrica proveniente de 
usina hidrelétrica nos termos do art. 3º, § 14 da lc 63/1990, c/c art. 4º, 
iii da iN nº 16/2021.
03 – quanto aos itens 04 e 06, assenta-se que a sefa/Pa disponibilizou a 
consulta e a extração de dados dos índices e do valor adicionado utilizados 
no cálculo da cota Parte dos Municípios conforme os procedimentos 
estabelecidos na Portaria Nº 359/2015.
04 - Não há nenhuma informação adicional a ser fornecida pela secretaria de 
estado da fazenda do Pará (sefa/Pa) além do que foi regularmente fornecido 
conforme os procedimentos estabelecidos na Portaria Nº 359/2015.
05 - As tarefas inerentes ao cálculo dos índices definitivos são desenvol-
vidas de acordo com a legislação tributária aplicada ao tema em apreço 
(cf/88; ce/89; lc 63/1990; lei estadual nº 5.645/1991; iN 16/2021), 
com base no qual esses índices serão publicados no prazo previsto no art. 
3º, § 8º da lc 63/1990.
dessa forma, julga-se improcedente a impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
belém, 16 de agosto de 2021.
roseMarY aParecida ferNaNdes NasciMeNto
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do grupo de trabalho cota-Parte

Protocolo: 694696
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

AviSo DE LicitAção
.

REPuBLicAção - PREGão ELEtRôNico Nº 029/2021
o baNco do estado do Pará s.a. torna público que realizará, nos ter-
mos da lei nº 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contra-
tos, licitação na modalidade pregão eletrônico para execUtar serviÇos 
de traNsPorte, cUstÓdia/gUarda de NUMerário e oUtros valo-
res Para ateNdiMeNto Às agêNcias, terra saNta, faro, cUrUá, 
PraiNHa e aveiro, Na Modalidade iNterModal. a realização dos ser-
viços deverá obedecer à legislação específica e normas da Superinten-
dência de seguros Privados – sUseP, assim como as condições previstas 
neste documento, obrigando-se a coNtratada a realizar as tarefas de 
acordo com as condições, roteiros, cronogramas e horários estabelecidos 
pelo coNtrataNte, conforme condições estabelecidas no edital.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
data: 13/09/2021 Horário: 10h (horário de brasília)
sisteMa de licitaÇÕes: www.gov.br/compras
Uasg: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 20/08/2021, podendo ser 
obtido: (i) gratuitamente no site do baNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras  e www.compraspara.pa.gov.br ; ou, (ii) Na sede do 
baNPará (av. Presidente vargas, nº 251, ed. baNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte 
e centavos) por folha (conta-corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 do 
baNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
belém-Pará, 20 de agosto de 2021.
ana carolina lima
Pregoeira

Protocolo: 694888

.

.

AviSo DE RESuLtADo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 030/2020
o baNPará s/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

iteM descriÇÃo eMPresa valor total 
estiMado

valor total 
cotado

1

contratação de empresa especializada 
para executar os serviços de transporte e 

abastecimento de valores, processamento e 
custódia de numerário, custódia de chaves, 
apoio logístico e acompanhamento à assis-
tência técnica operacional interna e externa 
cofre nos terminais de autoatendimento do 
baNco do estado do Pará s/a (baNPa-

rá), nas dependências localizadas em belém 
e região Metropolitana.

saga vigilâNcia 
e traNsPorte de 

valores ltda
r$ 2.076.965,76 r$ 2.076.965,76

claudia Miranda
Pregoeira

Protocolo: 694421

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE SAúDE PúBLicA

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

9º tERMo ADitivo Ao coNtRAto DE GEStão 
Nº 005/SESPA/2017

Processo: 2021/836878
objeto: o presente instrumento tem por objeto alteração no contrato de 
gestão nº 005/sesPa/2017, determinando a manutenção dos 30 leitos 
covid -19 e 20 leitos clínicos-covid, previsto no 8º termo aditivo, con-
forme disponibilização de leitos na central estadual de regulação, pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, no Hospital Público da transamazônica, que 
contará com ate:
1. 30 leitos Uti-covid;
2. 20 leitos clínicos – covid;
Para execução do objeto deste termo aditivo, serão considerados os valo-
res a seguir indicados:
• Leitos de UTI-COVID: Diária do leito por R$ 1.600,00 (mil e seiscentos 
reais);
• Leito Clinico-COVID: diária do leito por R$ 1.166,66 (mil cento e sessenta 
e seis reais e sessenta e seis centavos)
 valor total: r$ 4.279.992,00 a ser repassado em duas parcelas
data de assinatura: 16/08/2021

Vigência: 60 (sessenta) dias iniciando em 17/08/2021 e finalizando em 
15/10/2021
dotação orçamentária: 7684 elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: associaÇÃo beNeficeNte de assiteNcia social e Hos-
Pitalar- Pro saUde
end.: avenida brigadeiro eduardo gomes s/n bairro são sebastião ceP 
68372020 altamira/Pa
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de barros-
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 694897
12º tERMo ADitivo Ao coNtRAto DE GEStão 

Nº 001/SESPA/2017
Processo: 2021/836992
objeto: o presente instrumento tem por objeto a manutenção de 40 leitos 
Uti-covid e 14 leitos clínicos-covid, conforme disponibilização de leitos 
na central estadual de regulação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no 
Hospital regional Público do sudeste do Pará dr. geraldo veloso.
valor total do termo aditivo será de r$ 4.819.994,40 (quatro milhões oi-
tocentos e dezenove mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta 
centavos).
data de assinatura: 16/08/2021
dotação orçamentária: 7684 elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301;
contratado: associaÇÃo beNeficeNte de assiteNcia social e Hos-
Pitalar- Pro saUde
end.: rodovia Pa 150 s/n altura do KM 07 ceP: 68.506-670 bairro: cidade 
Nova Marabá- Marabá/Pa
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de barros-
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 694911
7º t.A coNtRAto DE GEStão Nº 012/SESPA/2020

Processo N°: 2021/831067
 objeto: o presente instrumento tem por objeto prorrogação do contra-
to de gestão 012/esPa/2020 determinando a manutenção de 160 leitos 
clínicos-covid e 160 leitos “Uti-covid-19” conforme disponibilização de 
leitos na central estadual de regulação continuando o Hospital de campa-
nha de belém a funcionar com até.
1. 160 leitos Uti-covid;
2. 160 leitos clínicos – covid
Para a execução do objeto deste termo aditivo, será necessário o repasse de 
recursos de custeio a coNtratada, considerando os valores a seguir indicados:
1. leito de Uti-covid diária do leito por r$ 1.600,00
2. leito clínico- covid: diária do leito por r$ 1.163,16
data da assinatura: 13/08/2021
valor total: o valor total 26.526.336,00
vigência: 90 dias, iniciando em 17/08/2021 terminando em 14/11/2021
orçamento: dotação orçamentária: 7684; elemento de despesa: 
335043 fonte: 0103/0301/0101/0149/0349/0303
contratado: associaÇÃo beNeficeNte de assistêNcia social e Hos-
Pitalar-Prosaúde.
endereço: rodovia br 316, KM 03,s/N bairro: guanabara, ceP: 67.010-
000, ananindeua/Pa
cNPJ: 24.232.886/0134-98
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de barros – secretário adjunto 
de gestão administrativa.

Protocolo: 694854

féRiAS
PoRtARiA N.º 1.072 DE 19 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 2021/906112
r e s o l v e:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora tHere-
ZiNHa de carvalHo PalHeta, id. funcional nº 5655633-2, ocupante do 
cargo de Psicólogo, lotada na divisão de saúde Mental de 01 de dezembro 
de 2021 a 30 de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 
09.05.2019 a 08.05.2020.
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 19.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
Portaria N.º 1.073 de 19 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 2021/906112
r e s o l v e:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora tHere-
ZiNHa de carvalHo PalHeta, id. funcional nº 5655633-2, ocupante do 
cargo de Psicólogo, lotada na divisão de saúde Mental de 02 de Janei-
ro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 
09.05.2020 a 08.05.2021.
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 19.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 694801
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outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº. 1.059 DE 18 DE AGoSto DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso da 
competência delegada através da Portaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicado no doe n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo nº 2021/439867.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
sem vencimentos, a servidora leda silvaNe farias oeiras, matrícula 
nº. 57198172/1, ocupante do cargo farmacêutico-bioquímico, lotada no 
centro de saúde - Marco, por um período de 02 (dois) anos, a contar de 
01 de setembro 2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 18.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

PoRtARiA Nº. 1.057 DE 18 DE AGoSto DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso da 
competência delegada através da Portaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicado no doe n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo nº 2021/639849.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
sem vencimentos, ao servidor edgar liMa floreNtiNo, matrícula nº. 
57190885/1, ocupante do cargo agente administrativo, lotado na Unidade 
de reabilitação – demétrio Medrado, por um período de 02 (dois) anos, a 
contar de 01 de setembro 2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 18.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 694471
tERMo DE foMENto N° 05/2021

 Processo n° 2021/774641
objeto: ação isa prevenção pelo Pará
data de assinatura: 18/08/2021
vigência: 18/08/2021 a 18/12/2021
dotação orçamentária: Projeto atividade: 908288; elemento de despesa: 
335043; fonte: 0103/0301/0101/0303.
valor total: r$ 899.200,04 (oitocentos e noventa e nove mil, duzentos 
reais e quatro centavos).
valor concedente: r$899.200,04 (oitocentos e noventa e nove mil, duzen-
tos reais e quatro centavos).
valor contrapartida: contrapartida em bens e serviços economicamente 
mensuráveis.
Beneficiário ente Público: Instituto Servir Amazônia
concedente: secretaria de estado de saúde Pública- sesPa
ordenador: rômulo rodovalho gomes- secretário de estado de saúde Pú-
blica

Protocolo: 694537
..

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 131 DE 19/08/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir servidor deste laceN qUe irá realiZar certi-
ficaÇÃo 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: aguinaldo de souza bartolomeu / Mat. 0505319 / Motorista
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 694433

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº 568 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir técnica que irá buscar matérias ( medicamentos, insu-
linas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros matérias 
) em belém.
origem: castanhal-Pa-brasil

destino: – belém- Pa- brasil.
Período: 19/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: cícero alves ferreira
Matrícula: 0478954
cPf: 108.102-502-68
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694346
PoRtARiA Nº 570 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir técnica que irá buscar matérias ( medicamentos, insu-
linas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros matérias 
) em belém.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – belém- Pa- brasil.
Período: 24/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: edmilson alves cavalcante filho
Matrícula: 0503399
cPf: 218.055.632-20
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694347
PoRtARiA Nº 572 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir técnica que irá buscar matérias ( medicamentos, insu-
linas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros matérias 
) em belém.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – belém- Pa- brasil.
Período: 26/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: benedito José de lima da silva
Matrícula: 5705304-1
cPf: 233.862.232-49
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694349
PoRtARiA Nº 573 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamentos es-
pecíficos, medicamento da UDME e outros materiais) em Belém.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: belém– Pa- brasil/ Período: 31/08/2021. Nº de diárias: meia di-
ária.
servidora: elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro  |  cPf: 467.313.182-
72  |  Matrícula: 57194948-1  |  cargo: administrador.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694341
PoRtARiA Nº 567 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamentos es-
pecíficos, medicamento da UDME e outros materiais) em Belém.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: belém– Pa- brasil/ Período: 19/08/2021. Nº de diárias: meia di-
ária.
servidora: elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro  |  cPf: 467.313.182-
72  |  Matrícula: 57194948-1  |  cargo: administrador.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694336
PoRtARiA Nº 569 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamentos es-
pecíficos, medicamento da UDME e outros materiais) em Belém.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: belém– Pa- brasil/ Período: 24/08/2021. Nº de diárias: meia di-
ária.
servidora: elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro  |  cPf: 467.313.182-
72  |  Matrícula: 57194948-1  |  cargo: administrador.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694337
PoRtARiA Nº 571 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamentos es-
pecíficos, medicamento da UDME e outros materiais) em Belém.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: belém– Pa- brasil/ Período: 26/08/2021. Nº de diárias: meia di-
ária.
servidora: elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro  |  cPf: 467.313.182-
72  |  Matrícula: 57194948-1  |  cargo: administrador.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694339
PoRtARiA Nº 574 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir técnica que irá buscar matérias ( medicamentos, insu-
linas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros matérias 
) em belém.
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origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – belém- Pa- brasil.
Período: 31/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: João ricardo da rocha rodrigues
Matrícula: 57205648-1
cPf: 689.018.952-34
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694352
PoRtARiA Nº 577 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: aplica formulário de avaliação de rede de frio para recebimento 
de vacina contra o COVID-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: igarapé-açú/Maracanã/curuçá/Marapanim– Pa- brasil/ Período: 
23 e 24/08/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
servidora: ana Patrícia da gama bittencourt  |  cPf: 633.538.062-53 |  
Matrícula: 5861705-3  |  cargo: Médica veterinária.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694694
PoRtARiA Nº 575 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: aplica formulário de avaliação de rede de frio para recebimento 
de vacina contra o COVID-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: são domingos do capim– Pa- brasil/ Período: 20/08/2021. Nº de 
diárias: meia diária.
servidora: ana Patrícia da gama bittencourt  |  cPf: 633.538.062-53 |  
Matrícula: 5861705-3  |  cargo: Médica veterinária.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694689
PoRtARiA Nº 576 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Patrícia bittencourt com o objetivo de apli-
car formulário de avaliação de rede de frio para recebimento de vacina 
contra o COVID-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen..
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – são domingos do capim- Pa- brasil.
Período: 20/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: João ricardo da rocha rodrigues
Matrícula: 57205648-1
cPf: 689.018.952-34
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694699
PoRtARiA Nº 578 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Patrícia bittencourt com o objetivo de apli-
car formulário de avaliação de rede de frio para recebimento de vacina 
contra o COVID-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen..
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – igarapé-açú/Maracanã/curuçá/Marapanim- Pa- brasil.
Período: 23 e 24/08/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
servidor: cícero alves ferreira
Matrícula: 0478954
cPf: 108.102.502-68
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694700
PoRtARiA Nº 579 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: aplica formulário de avaliação de rede de frio para recebimento 
de vacina contra o COVID-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: terra alta/são João da Ponta– Pa- brasil/ Período: 26 e 
27/08/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
servidora: ana Patrícia da gama bittencourt  |  cPf: 633.538.062-53 |  
Matrícula: 5861705-3  |  cargo: Médica veterinária.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694709
PoRtARiA Nº 580 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Patrícia bittencourt com o objetivo de apli-
car formulário de avaliação de rede de frio para recebimento de vacina 
contra o covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen..
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – terra alta/são João da Ponta- Pa- brasil.
Período: 26/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: edmilson alves cavalcante filho
Matrícula: 0503399
cPf: 218.055.632-20
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694711

PoRtARiA Nº 581 DE DiÁRiA DE 19/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Patrícia bittencourt com o objetivo de apli-
car formulário de avaliação de rede de frio para recebimento de vacina 
contra o COVID-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen..
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – são francisco do Pará/Magalhães barata- Pa- brasil.
Período: 27/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: benedito José de lima da silva
Matrícula: 5705304-1
cPf: 233.862.232-49
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 694712
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

PoRtARiA N° 219 DE 19 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
5329264-1 / edsoN Jose liMa dos reis / 392.610.502-04
obJetivo: aPoio oPeracioNal, logÍstico e aUxiliar 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
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira JúNior

Protocolo: 694518

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº 191 DE 19 DE AGoSto DE 2021
objetivo: Participar juntamente com equipe do Nível central/sesPa da 
ação de supervisão das Unidades de de diagnósticos e tratamento de Ma-
lária-Udts, bem como discutir e avaliar a execução da ação do força tarefa 
de controle de malária no no município de anajás.
origem: breves/Pá - aNaJás/Pa.
servidor (es): Weldeci castro de oliveira, 6,5 diárias de 24 à 30/08/2021.
ordenador de despesa: aNa âNgela fialHo felix.

Protocolo: 694725

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

PoRtARiA N° 315/2021, DE 18/08/2021
Portaria individual
objetivo: realizar avaliação da rede de frios para recebimento de vacinas
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): brasil Novo, Medicilândia e Uruará
servidor: 57224801/1/ geralda Pereira de soUsa dos saNtos (tec. 
de eNferMageM) / 4,5 diárias (completa) de 23/08/2021 a 27/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 694428

t.
.

toRNAR SEM EfEito
.

toRNAR SEM EfEito
Publicada sob o Protocolo: 690674
Publicada no d.o Nº 34.666 de 11/08/2021
Portaria n° 307/2021 de 10/08/2021
origem: altamira
destino (s): brasil Novo, Medicilândia e Uruará
servidor: 0498865/ adelio oliveira da silva (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 16/08/2021 a 20/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 694422
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toRNAR SEM EfEito
Publicada sob o Protocolo: 690673
Publicada no d.o Nº 34.666 de 11/08/2021
Portaria n° 295/2021 de 10/08/2021
origem: altamira
destino (s): brasil Novo, Medicilândia e Uruará
servidor: 57224801/1/ geralda Pereira de soUsa dos saNtos (tec. 
de eNferMageM) / 4,5 diárias (completa) de 16/08/2021 a 20/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 694418

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

 ERRAtA
ERRAtA DA PoRtARiA N 57/ 18 DE AGoSto DE 2021-PuBLicADA  
EM DoE: N 34.675 19 DE AGoSto DE 2021.
oNDE Lê: Maraba/ beleM/ acoMPaNHaMeNto da eqUiPe do tfd/
ddass/sesPa eM coNtiNUidade a Meta de iMPleMeNtaÇÃo do tfd 
No estado coNforMe o caleNdario de atividade de sUPervisÃo 
Nos ceNtros regioNais de saUde. a serviÇo do 11 crs/sesPa
Periodo 22 a 26/08/2021 4 ( qUatro) diarias e Meia
LEiA-SE: MarabÃ/ tUcUrUÍ/coMPaNHaMeNto da eqUiPe do tfd/
ddass/sesPa eM coNtiNUidade a Meta de iMPleMeNtaÇÃo do tfd 
No estado coNforMe o caleNdario de atividade de sUPervisÃo 
Nos ceNtros regioNais de saUde. Nos MUNiciPios de goiaNesia/
JacUNda/ abel figUeiredo. e o MUNiciPio citado aciMa. a serviÇo 
do 11 crs/sesPa.
Periodo 22 a 25 de agosto de 2021 3( tres ) diaria e Meia

Protocolo: 694486

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº 417 DE 19 DE AGoSto DE 2021.
Nome: Maria aparecida da costa.
cargo: agente de controle de endemias.
Matrícula/siape: 5151449-1.
cPf: 318.631.162-49.
Período: 23 a 27.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: santana do araguaia, cumaru do Norte e redenção.
objetivo: realizar auditoria e monitoramento nos sistemas de informação 
siM (sistema de informações sobre Mortalidade) e siNasc (sistema de 
Informação sobre Nascidos Vivos), e busca ativa nas fontes notificadoras 
(cartório, hospitais).
ordenador de despesas: Jucirema de souza gomes.

Protocolo: 694754
PoRtARiA Nº 418 DE 19 DE AGoSto DE 2021

Nome: João Wanderley silva oliveira.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 498903.
cPf: 234.667.902-04.
Nome: ássima  dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Nome: Pedro luiz gomes.
cargo: Microscopista.
Matrícula/siape: 0504410.
cPf: 234.614.382-00.
Período: 23 a 27.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: santa Maria das barreiras, cumaru do Norte e Pau d’arco.
objetivo: realizar monitoramento do sistema digisUs – dgMP e reunião 
com conselho de saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de souza gomes.

Protocolo: 694755
PoRtARiA Nº 419 DE 19 DE AGoSto DE 2021.

Nome: antônia rosileide Mariano de souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: daiana ferreira sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/siape: 5897798-1.

cPf: 822.238.662-04.
Período: 23 a 27.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: tucumã e sapucaia.
objetivo: realizar implantação e monitoramento do Prontuário eletrônico 
do cidadão (Pec).
ordenador de despesas: Jucirema de souza gomes.

Protocolo: 694757
PoRtARiA Nº 420 DE 19 DE AGoSto DE 2021.

Nome: emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 24 a 28.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: xinguara.
objetivo: participar e ministrar, junto a técnicos do Nível central, de ca-
pacitação nas Ações de PI e Autocuidado em Hanseníase para Profissionais 
de saúde da aPs, e, capacitação de controle da Hanseníase/estigma e 
Mobilização social para acs.
ordenador de despesas: Jucirema de souza gomes.

Protocolo: 694758
PoRtARiA Nº 421 DE 19 DE AGoSto DE 2021.

Nome: Jeniel dos santos rocha.
cargo: guarda de endemias.
Matrícula/siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Nome: lourival costa serra.
cargo: guarda de endemias.
Matrícula/siape: 0504375.
cPf: 268.256.943-91.
Período: 30.08 a 03.09.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: realizar avaliação das áreas de implantação do projeto de enco-
leiramento.
ordenador de despesas: Jucirema de souza gomes.

Protocolo: 694759
PoRtARiA Nº 422 DE 19 DE AGoSto DE 2021.

Nome: darley da silva santos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula: 5897522-1.
cPf: 853.959.272-04.
Período: 29.08 a 04.09.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: belém-Pa.
objetivo: participar do curso de “gerência  e fiscalização de contratos” 
ministrado pela egPa.
ordenador de despesas: Jucirema de souza gomes.

Protocolo: 694760

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA fiScAL DE coNtRAto Nº 105/2021–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 as servidoras desta autarquia, Maria de NaZarÉ goMes bo-
telHo, matrícula nº 5828406/2, enfermeira, coordenadora da divisão de 
esterilização e no seu impedimento pela servidora JUÇara oliveira de 
JesUs, matrícula nº 5894582/1 - Hol, enfermeira, ambas lotadas na divi-
são de esterilização do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do 
contrato administrativo nº 105/2021 – HOL, firmado com a empresa AD-
vaNced esteriliZatioN ProdUcts distribUiÇÃo de ProdUtos Para 
saúde ltda, cujo objeto é contratação de empresa especializada em ma-
nutenção preventiva e corretiva com reposição total de peças no equi-
pamento sterrad 100s, fabricados pela “asP – advanced sterilization 
Products”, nº de série: 010101962258. Processo nº 2020/226152 (Pae).
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral

Protocolo: 694525
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ERRAtA
.

ERRAtA DE PuBLicAção
Errata de Publicação do termo de Dispensa de Licitação n° 
025/2021- HoL – PAE, publicada no Diário Oficial do Estado nº 24.666 
de 11/08/2021 – Protocolo: 690595
oNDE Lê:
orçamento: 10.302. 1507.8880,339039
LEiA-SE:
orçamento: 10.302. 1507.8880,339030
belém, 19 de agosto de 2021
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 694630

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
2º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNiStRAtivo 

Nº 073/2019-HoL
data assinatura:19/08/2021
Processo nº: 2021/218031
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
vigência: 20/08/2021 a 19/08/2022
valor total do aditivo: de r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
orçamento: 10.126.1508.8238.3390.40 fonte: 0103/0269
contratado softeva iNforMática ltda
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral

Protocolo: 692266

.

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico N°117/2021 – HoL

Objeto: Aquisição de um aparelho de Tomografia com contrato de Manu-
tenção de Preventiva e corretiva (um ano de garantia do fabricante com 
reposição total de peças) para atender as solicitações de administração 
do Hol
data da abertura: 01/09/2021
Horário: 09h (Horário de brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
belém, 19 de agosto de 2021
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 694426
AviSo DE LicitAção

PREGão ELEtRôNico N°116/2021 – HoL
Objeto: Aquisição de (01) um Aparelho para Angiografia tipo C. Com Sof-
tware integrado. composto por: monitor, mesa de comando, arco em c 
com deslocamento longitudinal e mesa
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, 19 de agosto de 2021
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 694516
AviSo DE LicitAção

PREGão ELEtRôNico N°115/2021 – HoL
objeto: aqUisiÇÃo de bistUri elÉtrico coM Modo MoNoPolar e 
bistUri elÉtrico coM coagUlador de PlasMa de argôNio
data da abertura:08/09/2021
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, 19 de agosto de 2021
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 694850

outRAS MAtéRiAS
.

ExtRAto DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 017/2021 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 045/2021

Processo nº. 2020/949001
forNecedor: Posterari assessoria tÉcNica ltda
valor total: r$ 25.391,52
data de assinatura: 19/08/2021
vigêNcia: 19/08/2021 a 18/08/2022
obJeto: forNeciMeNto de ProdUtos Para radioteraPia, conforme 
abaixo:

iteM cÓdigo descriÇÃo UNd qtde valor 
UNitário

valor 
total

8 043924-0

revelador radiolÓgico
Revelador automático para processamento de filme 

radiológico, p/38 litros. caixa contendo 01 galão de 10 
litros + 2 frasco de 1,0 litro de aditivos. Produto indicado 
para revelação em processadoras de raio-x, mamografia, 
tomografia e ressonância magnética.Utilizado em clinicas, 

hospitais, consultórios de odontologia e veterinário.
registro aNvisa: iseNto

cx 48 r$ 338,99 r$ 
16.271,52

9 043894-0

fixador radiolÓgico
Fixador automático para processamento de filme radio-
lógico, p/38 litros. caixa contendo 01 galão de 10 litros 
+ 1 frasco de 1,6 litros de aditivos. Utilizado em clínicas, 

hospitais, consultórios de odontologia e veterinário.
registro aNvisa: iseNto

cx 48 r$ 190,00 r$ 9.120,00

total geral: r$ 
25.391,52

ordenador: Joel MoNteiro de JesUs
Protocolo: 694476

ExtRAto DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 017/2021 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 045/2021

Processo nº. 2020/949001
forNecedor: a. P. goNÇalves coMercial - Me
valor total: r$ 74.484,00
data de assinatura: 19/08/2021
vigêNcia: 19/08/2021 a 18/08/2022
obJeto: forNeciMeNto de ProdUtos Para radioteraPia, conforme abaixo:

iteM cÓdigo descriÇÃo UNd qtde valor 
UNitário valor total

4 185772-0

fita adesiva dupla face, de alta resistência vHb 
4970- (fixação forte), em espuma acrílica, rolo 

de 25MM X 20M, para fixação na bandeja de pro-
teção da radiação de pacientes em radioterapia.

Marca e fabicante: 3M.

UNd 12 r$ 607,00 r$ 7.284,00

5 130887-4

isopor em bloco, de 30x30x8cM, para proce-
dimentos em radioterapia, resistente a alta 

temperatura, densidade(10) ou superior. Marca e 
fabricante: guimarães Nasser

UNd 1.344 r$ 50,00 r$ 67.200,00

total geral da ata r$ 74.484,00

ordenador: Joel MoNteiro de JesUs
Protocolo: 694424

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo Nº 2021NE01423

valor: r$ 43.500,00
data de emissão: 10/08/2021
Processo nº 2020/416377
origem: Pregão eletrônico nº 057/2021
objeto: fornecimento de Medicamento quimioterápico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: a. J. coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos e ProdU-
tos HosPitalar ltda.
cNPJ: 32.137.731/0001-70
ordeNador de desPesa: Joel MoNteiro de JesUs

Protocolo: 694391
ExtRAto DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 017/2021 - 

PREGão ELEtRôNico Nº 045/2021
Processo nº. 2020/949001
forNecedor: oxigeN coMÉrcio iNdústria e rePreseNtaÇÕes de 
eqUiPaMeNtos MÉdicos ltda-ePP
valor total: r$ 58.200,00
data de assinatura: 19/08/2021
vigêNcia: 19/08/2021 a 18/08/2022
obJeto: forNeciMeNto de ProdUtos Para radioteraPia, conforme abaixo:

iteM cÓdigo descriÇÃo UNd qtde valor 
UNitário valor total

6 034334-0

Máscara termoplástica curta (cabeça) para 
imobilização com frame estruturado em Pc, 

utilizada no tratamento 3d.
termoplástico com memória mecânica, 

grande capacidade de regeneração e baixo 
coeficiente de contração <2%. Medindo 254 x 

259 x 3.2 mm de espessura.
Modelo: oxMtP01 – Máscara curta

UNd 120 r$ 185,00 r$ 22.200,00

7 034333-1

Máscara termoplástica longa (cabeça e pesco-
ço) para imobilização com frame estruturado 

em Pc, utilizada no tratamento 3d.
termoplástico com memória mecânica, 

grande capacidade de regeneração e baixo 
coeficiente de contração <2%. Medindo 254 x 

351 x 3.2 mm de espessura.
Modelo: oxMtP02 – Máscara longa

UNd 180 r$ 200,00 r$ 36.000,00

total geral: r$ 58.200,00

ordenador: Joel MoNteiro de JesUs
Protocolo: 694450
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REcoNHEciMENto DE DESPESA
interessado: aNa cláUdia ferreira do vale
Processo nº 2021/334343
valor: r$ 4.197,60
Justificativa: o valor de R$ 4.197,60 (quatro mil e cento e noventa e sete 
reais e sessenta centavos), para pagamento de auxílio funeral do ex-servi-
dor ricardo loUreiro do vale, ocorrido em 11/03/2021.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3390.08. fonte: 0103. ação: 
231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 694328
REcoNHEciMENto DE DESPESA EM DEA

interessado: HosPital oPHir loYola (Pae)
Processo nº 2021/335233
valor: r$ 9.907,86
Justificativa: o valor de R$ 9.907,86 (nove mil, novecentos e sete reais e 
oitenta e seis centavos), referente verbas rescisórias da servidora valde-
Nira goNÇalves da silva como reconhecimento de despesa de exercí-
cio anterior/dea.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 694329
REcoNHEciMENto DE DESPESA EM DEA

interessado: HosPital oPHir loYola (Pae)
Processo nº 2021/325642
valor: r$ 184,43
Justificativa: o valor de R$ 184,43 (cento e oitenta e quatro reais e qua-
renta e três centavos), referente verbas rescisórias de 13º salário da ser-
vidora lúcia coNceiÇÃo silva, como reconhecimento de despesa de 
exercício anterior/dea.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 694332
REcoNHEciMENto DE DESPESA EM DEA

interessado: HosPital oPHir loYola (Pae)
Processo nº 2021/335107
valor: r$ 1.975,67
Justificativa: o valor de R$ 1.975,67 (um mil, novecentos e setenta e cinco 
reais e sessenta e sete centavos), referente verbas rescisórias da ex-ser-
vidora carla de NaZarÉ beNJaMiN da silva MarqUes, como reconhe-
cimento de despesa de exercício anterior/dea.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 694344
REcoNHEciMENto DE DESPESA EM DEA

interessado: HosPital oPHir loYola (Pae)
Processo nº 2021/552709
valor: r$ 10.252,02
Justificativa: o valor de R$ 10.252,02 (dez mil, duzentos e cinqüenta e dois 
reais e dois centavos), referente verbas rescisórias do servidor eriKseN 
alexaNdre costa goNÇalves, como reconhecimento de despesa de 
exercício anterior/dea, descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 9.709,16
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 542,86
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 694361
REcoNHEciMENto DE DESPESA EM DEA

interessado: HosPital oPHir loYola (Pae)
Processo nº 2021/530141
valor: r$ 625,27
Justificativa: o valor de R$ 625,27 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte 
e sete centavos), referente verbas rescisórias de abono de permanência 
da servidora lUZaMor ribas JardiM, como reconhecimento de despesa 
de exercício anterior/dea.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 694355
REcoNHEciMENto DE DESPESA

interessado: HosPital oPHir loYola (Pae)
Processo nº 2021/672573
valor: r$ 10.787,13
Justificativa: o valor de R$ 10.787,13 (dez mil, setecentos oitenta e sete 
reais e treze centavos), referente verbas rescisórias da servidora aNNaN-
da barbosa qUedes, distratada a pedido em 12/02/2021 como reconhe-
cimento de despesa, descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.04. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 6.251,94
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3390.46. fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 270,00
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.16. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 4.265,19
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 694370

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo Nº 2021NE01422

valor: r$ 23.100,00
data de emissão: 10/08/2021
Processo nº 2020/416377
origem: Pregão eletrônico nº 057/2021
objeto: fornecimento de Medicamento quimioterápico.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: coMercial Mostaert liMitada.
cNPJ: 11.563.145/0001-17
ordeNador de desPesa: Joel MoNteiro de JesUs

Protocolo: 694381
REcoNHEciMENto DE DESPESA EM DEA

interessado: HosPital oPHir loYola (Pae)
Processo nº 2021/677983
valor: r$ 27,03
Justificativa: o valor de R$ 27,03 (vinte e sete reais e três centavos), refe-
rente ao iNss patronal/dea e r$ 1.618,09, referente à MUltas e JUros 
e Pagamento complementar do Pis incidente sobre a folha suplementar 
do gdi 4º trimestre/2020 dos servidores do iol desligados nos meses de 
outubro e novembro/2020, conforme descriminado abaixo:.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8338.3390.92. fonte: 0269. ação: 
231656-r$ 22,05 – MUlta e JUros
dotação orçamentária: 10.122.1297.8338.3390.47. fonte: 0269. ação: 
234930-r$ 4,98 - Pis
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 694378
PoRtARiA Nº 598/2021 - GAB/DG/HoL.

o diretor geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doe 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNsideraNdo os termos contidos nos processos nº 2021/419873 de 
22/04/2021.
resolve:
distratar, a partir de 01/04/2021, a servidora sHYrleY Maria ferrei-
ra de MoUra, técnico de enfermagem, matrícula nº 3217620/4, lotada 
na divisão de bloco cirúrgico, admitida sob o regime das leis comple-
mentares 007/91 e 77/2011 – servidor temporário, por não haver mais 
interesse da instituição.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 18 de agosto de 2021.
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 694832
PoRtARiA Nº 586/2021 – GAB/DG/HoL.

o diretor geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doe 
n° 34.461 de 15/01/2021.
Considerando a Lei nº 6.106 de 14/01/1998, que institui as Gratificações 
de Plantão e sobreaviso na administração Pública estadual;
considerando o decreto nº 446 de 26/09/2003, que regulamenta o paga-
mento das Gratificações de Plantão e Sobreaviso em favor dos servidores 
da área da saúde do estado;
considerando os termos contidos no processo nº 2021/423927 de 
22/04/2021 .
resolve:
aUtoriZar realização de regime de Plantão e sobreaviso pelo cargo e 
função de auxiliar de operações, conforme Preconizam a lei estadual 6.106 
de 1998 e o decreto estadual 446 de 2003.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 13 de agosto de 2021.
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 694866
..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo: 1
coNtRAto Nº 071/2021

valor: r$ 2.500,00
data de assinatura: 29/07/2021
Pae nº 2021/257475
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quan-
tidade de 22.52% (vinte e dois inteiros e cinquenta e dois centésimo Por 
cento), consoante dispõe o artigo 65, inciso i, alínea “b” e § 1º, da lei fe-
deral n.º 8.666/93, cujo objeto contratual consiste na prestação de serviço 
de limpeza, Higienização e conservação.
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338; fontes de recursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 
0269008067, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 339039;
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contratado: geoPrag solUÇÕes eM geologia, saNeaMeNto e Meio 
aMbieNte ltda
cNPJ/Mf n.º 24.514.708/0001-29
endereço: rua Karina, 28, coqueiro, belém/Pa, ceP:66.650-100
telefone: 91983408810
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 694334

.

.

AviSo DE RESuLtADo DE LicitAção
.

REtificAção Do AviSo DE RESuLtADo DE LicitAção
NUMero da PUblicaÇÃo: 34.657 data: 03/08/2021 Protocolo: 687086

HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico Nº 25/2021
Às 14:27 horas do dia 19 de julho de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr.brUNo 
MeNdes carMoNa, HoMologa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/308712, Pregão nº 00025/2021.
empresa vencedora: grifols brasil ltda - cNPJ: 02.513.899/0001-71.
item 05
valor global r$ 1.485.000,00
empresa vencedora: gaMacorP HosPitalar - coMercio de Medica-
MeNtos ltda - cNPJ: 04.970.285/0001-44.
itens 35,41
valor global r$ 19.692,00
empresa vencedora: disacre coMercio e rePreseNtaÇÕes iMPorta-
ÇÃo e exPortaÇÃo - cNPJ: 05.888.612/0003-48.
item 47
valor global r$ 55.968,75
empresa vencedora: coMercial MostaertliMitada - cNPJ: 
11.563.145/0001-17.
itens 58,71,88
valor global r$ 1.131.137,50
empresa vencedora: MercaNtil barreto coMercial de ProdUtos 
HosPitalares e sUPriMeNtos ltda - cNPJ: 15.031.173/0001-44
itens 04,34,48,51
valor global r$ 61.121,25
empresa vencedora: P g liMa coM eireli- cNPJ: 23.493.764/0001-61
itens 39,90,94
valor global r$ 62.070,00
empresa vencedora: a J coMercio atacadista de MedicaMeNtos e 
ProdUtos HosP. - cNPJ: 32.137.731/0001-70
itens 62,64
valor global r$ 68.307,00
empresa vencedora: atividade coMercio de MedicaMeNtos e Pro-
dUtos HosPitalares- cNPJ: 33.772.464/0001-25
item 78
valor global r$ 36.612,00
empresa vencedora: NortH distribUidora de ProdUtos Medicos e 
HosPitalares - cNPJ: 34.175.735/001-78
itens 11,22,49,50
valor global r$ 497.310,00
empresa vencedora: oNMed distribUidora de MedicaMeNtos eireli 
- cNPJ: 34.707.920/0001-66
itens 55,56
valor global r$ 40.720,00
empresa vencedora: rocHa e rocHa distribUidora de ProdUtos 
HosPitalares eireli - cNPJ: 36.850.210/0001-16
itens 26,37,38
valor global r$ 74.565,00
empresa vencedora: cristalia ProdUtos qUiMicos farMaceUticos 
ltda - cNPJ: 44.734.671/0001-51
itens 61,63
valor global r$ 204.873,00
empresa vencedora: UNiÃo qUiMica farMaceUtica NacioNal s a - 
cNPJ: 60.665.981/0001-75
itens 19,21,85
valor global r$ 302.214,72
empresa vencedora: ProMefarMa MedicaMeNtos e ProdUtos HosPi-
talares ltda - cNPJ: 81.706.251/0001-98
item 13
valor global r$ 70.560,00
fracassados - itens 01,02,03,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,20,24
,25,27,28,29,30,31,32,40,42,43,44, 45,46,52,53,57,59,65,66,68,69,70,7
2,73,74,75,76,77,79,82,83,84,86,93,95
desertos - itens 23,33,36,60,67,80,81,87,89,91,92
tiago de lima ribeiro
Presidente cPel/fscMP

Protocolo: 694502

.

.

DiSPENSA DE LicitAção
.

DiSPENSA: 124/2021
PAE Nº 2021/875061

data: 19/08/2021
valor total r$11.300,80
objeto: aquisição de Material de consumo - desiNfetaNte e alveJaNte 
lÍqUido clorado e aMaciaNte a b/de alqUil deMetil beNZil aMo-
Nio 50l
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer n.º 210/2021/Prof/fscMP

Data de Ratificação: 19/08/2021
dotação orçamentária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684
fontes de recursos:0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008751, 
0349008725, 0149009308, 0149008950, 0149009280, 0661008406, 
7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits;
elemento de despesa: 339030;
coNtratada: WelteN coMercial ltda
cNPJ/Mf: 23.840.655/0001-73
eNdereÇo: rua são caetano; Nº73; bairro: são francisco; ceP: 31.255-
056; cidade: belo Horizonte-Mg
telefoNe: (31) 3492-6768
ordenador: Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente, em exercício da fscMP

Protocolo: 694539

RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
.

RAtificAção DA DiSPENSA DE LicitAção
Número da dispensa:124/2021
data: 19/08/2021
ordenador: Walda cleoMa loPes valeNte dos saNtos
Presidente, em exercício da fscMP

Protocolo: 694542

outRAS MAtéRiAS
.

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DESPESA: 2021NE01306

valor: r$3.120,00
data: 13/08/2021
objeto: aquisição emergencial - Material de coNsUMo MedicaMeNtos 
fracassados
dispensa de licitação nº 118/2021 - Pae: 2021/722115
disponibilidade orçamentária:
funcional Programática: 10302150782880000; fonte de recurso: 
0269008101; elemento de despesa: 33903000;
coNtratada: ParaMed distribUidora de MedicaMeNtos ltda;
cNPJ/Mf: 16.647.278/0001-95
eNdereÇo: Pass coMeNdador PiNHo, sacraMeNta, Nº90, ceP: 
66.083-200, beleM-Pa telefoNe: (91) 3355-6701 - 3254-6701 - 3254-
6701
ordenador: Walda cleoma lopes valente dos santos
Presidente em exercício
fundação santa casa de Misericórdia - fscMP

Protocolo: 694909
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto

NotA DE EMPENHo DA DESPESA: 2021NE01299
valor: r$12.982,02
data: 16/08/2021
objeto: aquisição emergencial de exPaNsor cUtaNeo 100% silicoNe 
retaNgUlar.
Pae nº 2021/615337, dispensa de licitação nº 119/2021
orçamento:
funcional Programática: 10302150782880000; fonte de recurso: 
0269008102; elemento de despesa: 33903000;
coNtratada: Pol-lUx coMÉrcio, iMPortaÇÃo e exPortacao 
de ProdUtos MÉdicos-cirúrgico e HosPitalar s/a; cNPJ/Mf: 
10.347.925/0001-67
eNdereÇo: av das aMÉricas, nº03301, blc 03 loJ 0104, bairro: bar-
ra da tiJUca, cidade: rio de Janeiro-rJ, ceP: 22.631-003 telefoNe: 
(21) 3553-5393
ordenador: Walda cleoma lopes valente dos santos
Presidente em exercício da fscMP

Protocolo: 694544
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto

NotA DE EMPENHo DA DESPESA: 2021NE01298
valor: r$24.360,00
data: 16/08/2021
objeto: aquisição emergencial de material de consumo - coMPressa de 
gaZe estÉril 15x30 cm, coMPressa de gaZe estÉril 10x15 cm; Pae 
nº 2021/781768,
dispensa de licitação nº 120/2021 - Pae: 2021/781768
disponibilidade orçamentária:
funcional Programática: 10302150782880000; fonte de recurso: 
0269008102; elemento de despesa: 33903000;
coNtratado: e. r. triNdade; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
eNdereÇo: av. da república, nº1525, bairro:centro, ceP:68.790-000, 
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: 694554
ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 072/2021/fScMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão eletrônico srP nº 025/2021 
- fscMP, Processo nº308712/2021, homologado pelo ordenador de despe-
sa, em 19/07/2021
obJeto: Pregão, na forma eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual “aqUisiÇÃo de MedicaMeNtos iNJetáveis”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do edital).
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vigêNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 10/08/2021 a 10/08/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

 MercaNtil barreto coMercial de ProdUtos HosPitalares e sUPriMeNtos ltda-Me com sede em valparaiso 
de goias/go,q.ae gleba 01d-loja 02,ceP:74.175-110,telefone:(61)3627-9520/99983-2807 , inscrita no cNPJ/Mf sob o 

n 02.513.899/0001-71,e-mail:barretodist@gmail.com/mercantillicitacao05@gmail.com.
item Especificação Marca/ fabricante qtd./ UNid valor unitário valor total

04 adeNosiNa 3Mg/Ml 
50x2Ml(geNerico). HiPolabor 750/ aMPola 2,00Ml 11,52 8.640,00

34
efedriNa 50Mg/Ml sol 

iNJ cx/50 aMP x 1Ml 
(geNerico).

HiPolabor 1.800/ aMPola 
1,00Ml 2,86 5.148,00

48 glicoNato de calcio 10% 
c/200 aMP 10Ml. Halex istar 9.375/ aMPola 

10,00Ml 2,19 20.513,25

51 HidrocortisoNa 100Mg 
c/50 s/dil geNerico. blaU 9.000/ frasco-aM-

Pola 2,98 26.820,00

valor global: r$ 61.121,25

ordeNador resPoNsável: dr. brUNo MeNdes carMoNa
Protocolo: 694588

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

ADMiSSão DE SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 683/2021 – 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 a certidão de Óbito n° 067595 01 55 2021 4 00501 084 
0187617 17.
resolve,
  i -  conceder ao (a) servidor (a) rosângela carvalho santos, matrícula 
nº 5613329/1, cargo de servente, lotado na gerência de infraestrutura / 
serviço de Nutrição da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HeMoPa, licença falecimento, a contar de 08 a 15 de agosto de 
2021, de acordo com o que dispõe o art. 72, iii da lei 5.810/94, certidão 
de Óbito n° 067595 01 55 2021 4 00501 084 0187617 17.
  ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 16 de agosto de 2021.
dr. PaUlo aNdre castelo braNco beZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 694540

AviSo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 065/2021 – HEMoPA
obJeto: aquisição de mobiliário para o Hemocentro regional castanhal 
edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
Uasg da fundação HeMoPa: 925452
sessÃo Pública: 01/09/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09h00min Horas. (Horário de brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 103021507828900000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo branco bezerra.

Protocolo: 694627

SuPRiMENto DE fuNDo
.

Nº DA PoRtARiA: 690/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
Marcelo vitor MoUra araNHa gerente/geMaN 57225121
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4180,00
observação: Nº do Processo: 2021/904209 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo braNco beZerra

Protocolo: 694673

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 689 DE 19 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 890683/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar de visita tÉcNica ao MUNiciPio de MÃe do rio/
Pa no dia 17/08/2021.

edgar flavio qUeiroZ leMos, cPf: 299400442-91, Motorista/cHr-
cas, Mat.: 555883901, 0,5 diaria lUciaNa castaNHeira sales, cPf: 
297807302-06, enfermeira/cHr-cas, Mat.: 57198781, 0,5 diaria e  Jose 
daNiel aNdioN farias, cPf: 255395232-53, Médico/cHr-cas, Mat.: 
541801093, 2,5 diarias
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  19 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdre castelo braNco beZerra
  PresideNte

Protocolo: 694682

outRAS MAtéRiAS
.

ExtRAto DA NotA DE EMPENHo DE DESPESA Nº 2021NE01682 
- PRocESSo ADMiNiStRAtivo Nº 2021/778651 – DiSPENSA 
DE LicitAção- EMPENHo coMPLEMENtAR EM viRtuDE DE 
REEQuiLíBRio EcoNÕMico fiNANcEiRo AutoRizADo No 

PRocESSo ADMiNiStRAtivo EM EPíGRAfE.
das Partes:
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ceNtro de HeMatologia e HeMoteraPia 
do Pará – HeMoPa
coNtratado: K b PiNHeiro coMercio de gas – Me, inscrita no cNPJ 
sob o nº 11519067-0001/53, com sede na av. central – conjunto sabiá n. 
11 qd. 13 bairro 40 hors – ananindeua-Pa,ceP: 67120-395.
do obJeto: o objeto do presente contrato é a aqUisiÇÃo de 22 UNi-
dades de gas bUtaNo – saldo remanescente com valores reajustados.
do PraZo: reMessa úNica
dos recUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 33903000
do valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 2.473,46 (dois 
mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).
do fiscal: será responsável pela gestão do contrato o servidor roberval 
luiz feio farias, e como fiscal a servidora lucidéia lira de oliveira, admi-
nistradora e gerente do almoxarifado e Patrimônio
do foro: belém – Pará
data do eMPeNHo: 13/08/2021
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra - Presidente da fundação HeMoPa - 
contratante
taissa vieiraamador – diretora financeira – HeMoPa
ordeNador de desPesa - Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 694549
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

REPuBLicADo PoR iNcoNSSiStENciA
Laudo: 245/21
Nome: rita de cassia da coNceicao de qUadros
Matrícula: 6045538/2
cargo/ lotação: técnico de enfermagem/fPeHcgv
Período: 13/07/2021 a 20/07/2021

Protocolo: 694776
Laudo: 241/21
Nome: KellY de JesUs saNtos do NasciMeNto
Matrícula: 5953573/1
cargo/ lotação: técnico de enfermagem/fPeHcgv
Período: 16/07/2021 a 30/07/2021
Laudo: 248/21
Nome: KellY ferNaNda raMos de soUZa
Matrícula: 5953585/1
cargo/ lotação: técnico de enfermagem/fPeHcgv
Período: 28/07/2021
Laudo: 249/21
Nome: KellY de JesUs saNtos do NasciMeNto
Matrícula: 5953573/1
cargo/ lotação: técnico de enfermagem/fPeHcgv
Período: 03/08/2021 a 12/08/2021
Laudo: 250/21
Nome: artUr da silva reis
Matrícula: 5955588/1
cargo/ lotação: técnico de enfermagem/fPeHcgv
Período: 24/07/2021 a 28/07/2021
Laudo: 261/21
Nome: aNdre lUiZ de soUZa rodrigUes
Matrícula: 5953202/1
cargo/ lotação: Médico/fPeHcgv
Período: 26/07/2021 a 30/07/2021

Protocolo: 694674
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RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
.

DiSPENSA DE LicitAção N° 117/2021
valor: r$ 1.650,00 (Mil, seisceNtos e ciqUeNta reais)
objeto: aquisição de oPMe’s para realização de procedimento em paciente 
do sUs, na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna 
– fPeHcgv.
Data de Ratificação: 09/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288
fonte: 0261,0269,0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008088c
origem do recurso: estadual
contratado:
Nome: ProtecH coMÉrcio de ProdUtos MÉdicos ltda - ePP
endereço: avenida conselheiro furtado, nº 2391- sala 607
belém- Pa – ceP nº 66.040-100
telefone: (91) 3229-0134
ordenadora: ivete gadelHa vaZ

Protocolo: 694636
DiSPENSA DE LicitAção N° 117/2021

valor: r$ 2.500,00 (dois Mil e qUiNHeNtos reais)
objeto: aquisição de oPMe’s para realização de procedimento em paciente 
do sUs, na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna 
– fPeHcgv.
Data de Ratificação: 09/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288
fonte: 0261,0269,0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008088c
origem do recurso: estadual
contratado:
Nome: biotecH distribUidora e rePreseNtaNte eireli
endereço: travessa qUiNtiNo bocaÍUva Nº 2301, sala 1014 - cre-
MaÇÃo
belÉM / Pa
ceP nº 66045-315
ordenadora: ivete gadelHa vaZ

Protocolo: 694634

.

.

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 443, DE 04 DE AGoSto DE 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doe nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
resolve,
coNceder, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, lo-
tados na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna, 
referente ao mês de seteMbro/2021.
PERíoDo AQuiSitivo 2020/2021

MatricUla NoMe PerÍodo
55586256 1 acacio Jose loUriNHo de abreU 01/09/2021 30/09/2021
5955144 1 adalberto rosa Neto 13/09/2021 12/10/2021
5922710 2 alda caroliNa freitas gUiMaraes de soUsa 01/09/2021 30/09/2021
5829364 2 alessaNdra liMa leal 01/09/2021 30/09/2021
5955203 1 alexsaNdro PatricK alMeida MoNteiro 01/09/2021 30/09/2021
57194952 1 aliaNe sUelY de soUZa MeNdes MoUta 01/09/2021 30/09/2021
5955516 1 aliNe silva oliveira 01/09/2021 30/09/2021
5933726 2 aNa aMelia laNgaNKe Pedroso 09/09/2021 08/10/2021
5294916 3 aNa rosa fraNco de MeNeZes 01/09/2021 30/09/2021
54182830 2 aNdre lUiZ dias da costa 01/09/2021 30/09/2021
57188746 1 aNgela MicHele ferNaNdes da silva vilaca 01/09/2021 30/09/2021
5911507 4 aNNY NaYara barros garcia 15/09/2021 14/10/2021
5891603 1 aNtoNia silva costa 01/09/2021 30/09/2021
5899981 4 aNtoNio aUgUsto ferreira de soUsa 01/09/2021 30/09/2021
5955588 1 artUr da silva reis 01/09/2021 30/09/2021
54197104 1 aUriceli da silva soUZa 01/09/2021 30/09/2021
54188942 1 caMila do socorro de oliveira Moreira da silva 1/9/2021 30/9/2021
5921337 3 caMila Marca de veiga cabral 15/09/2021 14/10/2021
5955603 1 carla foNseca valeNte 01/09/2021 30/09/2021
5955522 2 carla gabrielle da costa goNcalves 01/09/2021 30/09/2021
57188290 1 carla gleisY fraNca lobato 01/09/2021 30/09/2021
54197107 1 carla vidal de alMeida 16/9/2021 15/10/2021

5922700 2 caroliNe KalY dos saNtos silva 01/09/2021 30/09/2021

54181763 2 cida Maia goUvea da silveira 13/09/2021 02/10/2021

54188011 2 daNNY da cUNHa tocaNtiNs 01/09/2021 30/09/2021

5955526 1 deNiZe liMa MiraNda 01/09/2021 30/09/2021
726311 1 diaNa do socorro correa de Melo soUZa Moraes 01/09/2021 30/09/2021
5290910 2 ecilda Maria MoNteiro Neves 01/09/2021 30/09/2021
5156181 1 edilMa Maria araUJo MarqUes 01/09/2021 30/09/2021
54191812 1 edir NasciMeNto da silva 01/09/2021 30/09/2021
57198020 4 elaNe Marcele liMa de oliveira 01/09/2021 30/09/2021
57188316 1 elisaNgela do carMo ferreira 01/09/2021 30/09/2021
7008473 1 ferNaNdo alexaNdre soares caxias 01/09/2021 30/09/2021
55586259 2 flavio roberto cavalleiro de Macedo ribeiro 07/09/2021 26/09/2021
5925115 2 geaNdersoN dos reis goNcalves 01/09/2021 30/09/2021
54189934 1 gildete dos saNtos silva 01/09/2021 30/09/2021
5187737 1 ivaNildo dos reis coelHo 01/09/2021 30/09/2021
57189053 1 JaelsoN caMPos cUNHa 01/09/2021 30/09/2021
57175965 2 JaNe silva oliveira 01/09/2021 30/09/2021
54189114 1 JocY do carMo loPes da rocHa 01/09/2021 30/09/2021
57188745 1 Jose Maria teixeira gUiMaraes JUNior 01/09/2021 30/09/2021
57232992 2 JosileNe MaUes correa lobato 01/09/2021 30/09/2021
5587298 2 JosUe rodrigUes da silva 01/09/2021 30/09/2021
57206808 3 JUciNea soUsa da silva 13/09/2021 12/10/2021
5955523 1 Karla cristiNa goMes das Neves 01/09/2021 30/09/2021
5953573  KellY de JesUs saNtos do NasciMeNto 01/09/2021 30/09/2021
5827850 2 leaNdro soUZa rodrigUes 06/09/2021 05/10/2021
57195134 1 leila reNata oliveira oeiras 01/09/2021 30/09/2021
5891607 1 leoNilde Nobre de Melo 01/09/2021 30/09/2021
57231677 1 lidUiNa MesqUita silva 01/09/2021 30/09/2021
5917661 1 ligia Maria foNteNele de Matos 01/09/2021 30/09/2021
5955568 1 liliaNa saNtos Peixoto 15/09/2021 14/10/2021
5955224 1 lUcas MoNteiro carNeiro 01/09/2021 30/09/2021
57200660 2 lUciaNo MesqUita soUsa baNdeira 01/09/2021 30/09/2021
5182174 1 lUiZ PaUlo da silva farias 01/09/2021 30/09/2021
5937229 2 Mara lUcia dos saNtos reis 01/09/2021 30/09/2021
54181790 4 Marcia cristiNa batista leal 01/09/2021 30/09/2021
5904650 1 Marcia cristiNa solaNo ferreira 01/09/2021 30/09/2021
5890983 2 Marcia PiNHeiro dos saNtos 16/09/2021 15/10/2021
5922918 2 Marcio brasil soUZa da silva 01/09/2021 30/09/2021
54191887 1 Marcio da costa e silva 01/09/2021 30/09/2021
5154669 1 Marco aNtoNio MeNdes bastos 01/09/2021 30/09/2021
5166977 1 Maria adelaide coNceicao saNtos 01/09/2021 30/09/2021
57188788 1 Maria cristiNa de soUsa tolosa 01/09/2021 30/09/2021
54190645 1 Maria do carMo barbosa baia 01/09/2021 30/09/2021
5136385 1 Maria do carMo coelHo ferreira 01/09/2021 30/09/2021
5888093 1 Maria do socorro goMes 01/09/2021 30/09/2021
5130751 1 Maria do socorro Pereira de alMeida 01/09/2021 30/09/2021
5829275 2 Maria do socorro silva rodrigUes 01/09/2021 30/09/2021
57188620 1 Maria dos aNJos de soUZa silva 01/09/2021 30/09/2021
57188558 1 Maria edileNe de soUsa brito 01/09/2021 30/09/2021
57188559 1 Maria lidUiNa MeNdoNca de soUZa sarMaNHo 1/9/2021 30/9/2021
54195836 1 MarilaNd liMa veloso 01/09/2021 30/09/2021
5955158 1 MarileNe MeNeZes do NasciMeNto 01/09/2021 30/09/2021
5154286 1 Maristela freitas de oliveira 01/09/2021 30/09/2021
57188600 1 MarleNe cHaves da costa 01/09/2021 30/09/2021
55587298 1 MarleNe PeNHa de oliveira 01/09/2021 30/09/2021
54188694 2 MarloN JoaqUiM dos saNtos MeNdes 01/09/2021 30/09/2021
54183832 4 MigUel arcaNJo rodrigUes dos saNtos JUNior 01/09/2021 30/09/2021
5955582 1 Natalia borceM da rocHa 01/09/2021 30/09/2021
5090440 1 NaZeaZeNo rocHa Pires 01/09/2021 30/09/2021
54195178 2 Nisia de NaZare de alMeida cHaves MiYaKe 01/09/2021 30/09/2021
54190906 1 Nivea roberta batista bitteNcoUrt 1/9/2021 30/9/2021
5829585 2 NorMa sUelY da cUNHa freire 01/09/2021 30/09/2021
57195093 1 NUbia liMa ribeiro cardoso 01/09/2021 30/09/2021
5600340 3 Patricia siqUeira de oliveira MartiNs 01/09/2021 30/09/2021
57224140 1 rafael avelar ferreira 01/09/2021 30/09/2021

5905956 2 rafael MeNdoNca lUZ 01/09/2021 30/09/2021

729884 1 raiMUNda lUcia rosa ribeiro 01/09/2021 30/09/2021
729957 1 raiMUNda MargaretH vilHeNa 01/09/2021 30/09/2021
5953605 1 reNata foNseca ágUila 08/09/2021 07/10/2021
5923426 2 rita de cassia carvalHo beZerra 01/09/2021 30/09/2021
5955744 1 robsoN de assUNcao soUZa 01/09/2021 30/09/2021

5955220 1 roMeNa da rocHa qUaresMa 01/09/2021 30/09/2021
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57188599 1 rosa Maria Paes e silva 01/09/2021 30/09/2021
57188711 1 rosaNa claUdia NasciMeNto MeNdes de oliveira 01/09/2021 30/09/2021
57197302 1 rosaNa dos saNtos viaNa 15/09/2021 14/10/2021
54195176 2 roseaNe dos aNJos oliveira 15/09/2021 14/10/2021
5955230 1 rosiaNe aNgeliM da silva 02/09/2021 01/10/2021
5360854 2 rosicleide foNseca da silva 01/09/2021 30/09/2021
57188656 1 rosiNeide rodrigUes da triNdade 01/09/2021 30/09/2021
5637775 3 roZaNa de JesUs Portal 01/09/2021 30/09/2021
57188631 1 rUbeNilsoN alves de soUZa 01/09/2021 30/09/2021
57195085 1 rUte HeleNa assUNcao de liMa 01/09/2021 30/09/2021
57188565 1 saviNa Maria viaNa PaNtoJa 01/09/2021 30/09/2021
57188563 1 siMoNe rabelo goMes 01/09/2021 30/09/2021
5955169 1 siMoNe saNtos laraNJeira 01/09/2021 30/09/2021
5831806 3 sirleY Maria castro da costa 01/09/2021 30/09/2021
57188561 1 solaNge do socorro de soUZa laMeira 01/09/2021 30/09/2021
55586701 2 solaNge do socorro dos saNtos silva 01/09/2021 30/09/2021
5176956 7 soNia claUdia alMeida PiNto 01/09/2021 30/09/2021
57188575 1 sUZaNe cristiNa goNcalves MartiNs 01/09/2021 30/09/2021
5933209 2 sUZaNe silva qUaresMa 01/09/2021 30/09/2021
114863 1 tereZiNHa de JesUs da silva saNtos 01/09/2021 30/09/2021
5857317 4 vaNessa Maria saMPaio silva MaNescHi 16/09/2021 15/10/2021
5955525 1 WaleNa do socorro barroso ferreira 01/09/2021 30/09/2021
5158117 1 Walter ferreira de abreU 01/09/2021 30/09/2021
5955574 1 WeMersoM coelHo botelHo 01/09/2021 30/09/2021
5955586 1 WeNdersoN Melo MartiNs 01/09/2021 30/09/2021
57188609 1 WilcileNe crisostoMo da costa 01/09/2021 30/09/2021
57192875 1 WilMar saraiva torres 16/09/2021 05/10/2021
54195813 1 WilsoN MarqUes de Moraes JUNior 01/09/2021 30/09/2021
5955530 1 WiNNie de fatiMa ferreira MiraNda Morais 01/09/2021 30/09/2021
5144760 1 ZUleide Maria da costa 01/09/2021 30/09/2021

PERíoDo AQuiSitivo 2019/2020

MatricUla NoMe PerÍodo

57191982 2 alexaNdre goMes tavares 01/09/2021 30/09/2021

54195128 1 aNa claUdia da silva soUsa 01/09/2021 30/09/2021

57192235 1 aNa lUiZa de carvalHo baNdeira 01/09/2021 30/09/2021

97571512 1 aNdre lUis borba liMa 16/09/2021 15/10/2021

57196719 1 aNNe caroliNe goNcalves liMa 1/9/2021 30/9/2021

5081424 4 berNadete braga gUiMaraes 01/09/2021 30/09/2021

57174454 2 cHeHdeN bitar de MesqUita 17/09/2021 16/10/2021

55590252 1 cleide Maria Melo bordallo 01/09/2021 30/09/2021

55586195 1 deivi da coNceicao oliveira 01/09/2021 30/09/2021

57192260 1 deYseaNe do socorro costa de oliveira 01/09/2021 30/09/2021

54184411 2 dilMa MiraNda doMiNgUes 01/09/2021 30/09/2021

57192088 1 dUlcileNe ferreira Melo 01/09/2021 30/09/2021

5737435 3 elaiNe aUgUsta das Neves figUeiredo 15/09/2021 14/10/2021

5834694 2 estelio da silva liMa 01/09/2021 30/09/2021

5132312 3 JaNete de fatiMa NasciMeNto de araUJo 01/09/2021 30/09/2021

54187897 2 JoNatHas JardiM soUZa 01/09/2021 30/09/2021

5154707 1 Jose NaZareNo vieira MoNte 01/09/2021 30/09/2021

723304 5 KareN soares xavier 01/09/2021 30/09/2021

54195236 1 KatsUro Harada JUNior 01/09/2021 30/09/2021

84999 1 Maria da graca MiraNda alMeida 13/09/2021 12/10/2021

723029 1 Maria das gracas dUraNs Pessoa 02/09/2021 01/10/2021

54184269 2 MUrilo vascoNcelos de oliveira 11/09/2021 10/10/2021

121525 2 Naeide MoUra de figUeiredo alves 01/09/2021 30/09/2021

115487 1 orNilda beZerra baNdeira 08/09/2021 07/10/2021

54195148 1 regiNa de JesUs NUNes rodrigUes 01/09/2021 30/09/2021

5834651 3 reJaNe ceciM dos saNtos 01/09/2021 30/09/2021

5142024 1 rosa de fatiMa Macedo Porfirio 01/09/2021 30/09/2021

5684846 1 rosaNe MarqUes rosado goMes 15/09/2021 14/10/2021

54195101 1 roseaNe Porfirio de soUZa 01/09/2021 30/09/2021

5900836 1 sHeYlla cristiNa da silva MoY 01/09/2021 30/09/2021

57188605 1 taNia Maria dos saNtos costa 01/09/2021 30/09/2021

55586271 1 tatiaNe do socorro da silva soUZa 01/09/2021 30/09/2021

54197839 1 valdileNe MagNo PiNto de soUZa 01/09/2021 30/09/2021

5150515 2 valMira soUZa sales cordeiro aNtUNes 01/09/2021 30/09/2021

PERíoDo AQuiSitivo 2018/2019

MatricUla NoMe PerÍodo
54193825 1 aNa Maria Moreira da silva caPeloNi 15/09/2021 14/10/2021
57234063 1 aNgela Maria de oliveira barbosa 01/09/2021 30/09/2021
57192100 1 eMersoN de assis soUZa silva 01/09/2021 30/09/2021
54191748 1 giselle MariNHo da silva 01/09/2021 30/09/2021
54188486 2 Maria de NaZare cardoso batista 01/09/2021 30/09/2021

dê-se ciêNcia, registre-se e PUbliqUe-se.
ivete gadelHa vaZ
diretora Presidente da fHcgv

Protocolo: 694623

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

DEciSão
decisÃo da ilMa. diretora PresideNte da fUNdaÇÃo Pública 
estadUal HosPital de clÍNicas gasPar viaNNa, Nos aUtos Pad 
Nº2021/230868, iNstaUrado atravÉs da Portaria Nº 166, de 08 de 
MarÇo de 2021, PUblicada No doe/Pa Nº34.511, de 09 de MarÇo 
de 2021, Para aPUrar, eM tese, o coMetiMeNto de PossÍveis 
iNfraÇÕes PreseNtes No Processo;
Vistos, relatados, etc. os presentes autos, verifiquei que:
Após análise do relatório final apresentado pela Comissão Sindicante e da 
análise jurídica proferida pela asJUr/fHcgv, não restou comprovado nos 
autos evidências da intenção de infringência aos comandos legais constan-
tes da lei nº 5.810/94 - rJU.
isto Posto, com fulcro no art. 224, caput, do rJU, esta Presidência re-
solve:
1 – acatar o Parecer nº 027/2021 - asJUr, adotando suas razões para de-
cidir, os quais sugeriram o arqUivaMeNto do Processo adMiNistra-
tivo disciPliNar, com fundamento legal no art. 200, parágrafo único, 
da lei nº 5.810/94;
2 – remetam-se os autos ao sePes, para publicação desta decisão e ci-
ência aos interessados. após as providências supra, arquivem-se os pre-
sentes autos.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém (Pa), 19 de agosto de 2021.
ivete gadelHa vaZ
diretora PresideNte/fHcgv

Protocolo: 694785
LicENçA PAtERNiDADE

Nº de dias: 10 (dez) dias
Nome: rodrigo alMeida soUZa
Matrícula:  5923632/1
cargo/lotação: Médico/ fPeHcgv
Período: 27/07/2021 a 05/08/2021
N° da certidão: 066431 01 55 2021 1 00160 018 0117371 51

Protocolo: 694796

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 372 DE 18 DE AGoSto DE 2021
obJetivo: 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):
cHristiNa aqUiNo foNteNelle– Mat. 5878233-4, eNferMeira
eUNice costa dos saNtos barroso – Mat. 57197013-3, tÉc. de eN-
ferMageM
Nº 1.5 diária (coMPleta)
PerÍodo: de 12 À 13/08/2021
ordeNador: Marcela rodrigUes dos saNtos

PoRtARiA Nº 373 DE 18 DE AGoSto DE 2021
obJetivo: 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):
cristiaNa loPes do NasciMeNto– Mat. 5942883-1, eNferMeira
Maria tavares crUZ – Mat. 5088402-1, tÉc. de eNferMageM
Nº 0.5 diária (coMPleta)
PerÍodo: de 17/08/2021
ordeNador: Marcela rodrigUes dos saNtos

PoRtARiA Nº 375 DE 19 DE AGoSto DE 2021
obJetivo: coNdUZir e acoMPaNHar PacieNte do Hr de coNceiÇÃo 
do aragUaia ao HosPital das clÍNicas gasPar viaNa eM belÉM - 
Pa.
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fUNdaMeNto legal: decreto Nº 2819 de 06 de seteMbro de 1994.
origeM: coNceiÇÃo do aragUaia/Pa - brasil
destiNo(s): belÉM /Pa
servidor (es):
arqUiMedes teixeira de oliveira – Mat. 57206672-1, Motorista
JaNaildes Pereira de soUsa – Mat. 54185704-3, eNferMeira
eUNice costa dos saNtos barroso – Mat. 57197013-3, tÉc. de eN-
ferMageM
Nº 5.5 diária (coMPleta)
PerÍodo: de 14 À 19/08/2021
ordeNador: Marcela rodrigUes dos saNtos

Protocolo: 694914

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 072/2021-HRS DE 18 DE AGoStoDE 2021.
a diretora do Hospital regional de salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da Portaria n° 210/2021-ccg de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doe n°34.486 de 09/02/2021.
resolve torNar seM efeito a Portaria Nº 071/2021-Hrs, de  
16.08.21, publicada no doe nº 34.672, de 17.08.21 q qual designou 
a servidora Maria KareM dos saNtos ferNaNdes, Matrícula nº 
57211829-2, cargo: administradora, para exercer a função de fiscal do 
contrato nº 070/2016/Hrs(e.b cardoso eireli).
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se, saliNoPolis/Pa, 18/08/2021.
lUaNa KellY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de salinópolis

Protocolo: 694562

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE tRANSPoRtES

.

.

.

coNvêNio
.

ExtRAto DE coNvêNio
Nº.do convênio: 006/2021  Processo nº 2021/292271
r$ 2.805.779,89 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e seten-
ta e nove reais e oitenta e nove centavos)
objeto: À recuperação de 112,98 km de estrada vicinal da vila Mata verde 
até a vila serra azul e implantação de 495 metros de bueiro da vila Mata 
até a vila serra azul, no município de cumaru do Norte/Pa, que serão uti-
lizados para execução do objeto deste instrumento.
data de assinatura: 18/08/2021  Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de vig.: 18/08/2021  t. vig.: 13/02/2022
foro: comarca de belém
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; origem recurso: te-
soUro; Plano interno: 206recUPecU; ação detalhada: 000268787.
coNtratado: PrefeitUra MUNiciPal de cUMarU do Norte cNPJ: 
34.670.976/0001-93.
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 694693

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N° 217 DE 19 DE AGoSto DE 2021
o diretor adMiNistrativo e fiNaNceiro, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 60 de 19 de março de 2020, 
publicada no doe nº 34.152 de 23.03.2020, e considerando os termos do 
Processo nº 2021/860145;
resolve:
i – coNceder, suprimento de fundo a servidora Maria iZabel coelHo 
coUtiNHo Pereira id. funcional nº 5958353/1, portador do cPf n° 
184.814.852-68, ocupante do cargo em comissão de assessor.
ii - o valor do suprimento corresponde a r$- 3.500,00 (três mil e quinhen-
tos reais) para fazer face de despesa de pronto pagamento;
III - A despesa a que se refere o item anterior terá a seguinte classificação:

 foNte  classificaÇÃo eleMeNto de 
desPesa  valor  descriÇÃo

0101 26.122.1297.8338 339030 r$ 2.500,00 Material de consumo

0101 26.122.1297.8338 339039 r$ 1.000,00 serviços Pessoa Jurídica

iv - o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
1. a) aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício 
financeiro em que foi concedido.
2. b) Prestação de contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término 
do prazo de aplicação.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabinete do diretor administrativo e financeiro, 19 de agosto de 2021
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 694557

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 213 DE 17 DE AGoSto DE 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fazer cobertura jornalística do lançamento da obra de pavimen-
tação da Pa-160, em canaã dos carajás.
origem: belém
destino(s): canaã dos carajás
servidor (a): Mariley Katia aguiar da silva
cargo: coordenador de Núcleo
id. funcional: 5692229/4
Período: 05 a 08/08/2021
diária(s): 3,5 (três e meia)
ordenador: francisco edvan de oliveira

PoRtARiA Nº 214 DE 17 DE AGoSto DE 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: a servidora se deslocará para inspecionar os serviços que estão 
sendo executados no âmbito da Pa-279, conceição do araguaia.
origem: belém
destino(s): conceição do araguaia
servidor (a): leila adriane Nascimento Martins
cargo: diretor técnico de transportes
id. funcional: 8400940/3
Período: 10 a 13/08/2021
diária(s): 3,5 (três e meia)
ordenador: francisco edvan de oliveira

Protocolo: 694538

.

.

ALtERAção DE féRiAS
.

PoRtARiA Nº 216 DE 17 DE AGoSto DE 2021
o diretor adMiNistrativo e fiNaNceiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela Portaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doe nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no 
art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o teor do memorando nº 21/2021-gdi, anexo ao Pae nº 
2021/889810;
resolve:
traNsferir, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
regulamentares da servidora Maria JUlieta cHerMoNt costa, id. 
funcional nº 3275248/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, 
lotada na gerência de documentação e informação de 01 a 30.09.2021 
para 01 a 30.10.2021, referente ao exercício de 18.07.2020 a 17.07.2021, 
concedido por meio da Portaria Nº 191 de 03.08.2021, publicada no doe 
nº. 34.659 de 05.08.2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se
gabinete do diretor administrativo e financeiro, 17/08/2021
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 694551

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

RESuLtADo DE JuLGAMENto DE REcuRSo ADMiNiStRAtivo 
E coNvocAção DAS EMPRESAS

Modalidade: concorrência.
Número: n.º 017/2021.
obJeto: serviços de Pavimentação da rodovia Pa-380, trecho: entr. br-
316, (vila quatro bocas) / entr. Pa-324, com extensão de 8,00 Km, na 
região de integração do caetés, sob a Jurisdição do 2° Núcleo regional.
a secretaria de estado de transportes – setraN, através da comissão 
Permanente de licitação, torna público o resultado do julgamento dos re-
cursos administrativos, após o exame realizado pela coordenadoria Jurí-
dica através da Manifestação Jurídica n° 330/2021 e ratificada pelo Exmo. 
sr. secretário de estado de transportes, que resolveu: reformar a decisão 
desta comissão e Habilitar a empresa tercoN coNstrUÇÕes e ser-
viÇos eireli – ePP; manter a habilitação das empresas coNstrUaMec 
coNstrUo agricUltUra MecaNiZada e g.r. frota eireli; e manter 
a inabilitação da empresa fêNix logÍstica coMÉrcio e locaÇÕes de 
MáqUiNas eIRELI. As empresas habilitadas ficam desde já convocadas 
para a data de 23/08/2021, às 10h00min, para abertura e julgamento das 
propostas de preços relativos à concorrência Pública n°017/2021.
belém, 19 de agosto de 2021.
victor rocHa de soUZa
Presidente da cPl/setraN

Protocolo: 694684
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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 coNstrUtora coNcÓr-
dia r a s  eireli, 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 im-
pugnação desse recurso, cuja cópia se encontra à disposição dos interes-
sados 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, 19 de agosto de 2021.
victor rocHa de soUZa
Presidente da cPl/setraN

Protocolo: 694687

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº. 107/2021-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 – oceaNorte 
coNstrUÇÕes ltda – ePP.
coNtrato: 023/2021-cPH
obJeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a ela-
boração dos projetos executivos civil (arquitetônico e complementares) e 
naval para a reforma e adequação do terminal Hidroviário de passageiros 
e cargas do município de oeiras do Pará, no estado do Pará, conforme 
especificações constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo 
de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado 
pela coNtratada.
fiscal titUlar: Pablo Joly costa do vale bezerra, Matrícula: 5957472;
  fiscal sUbstitUto: anna Julia sousa de Pina, Matrícula: 5416973.
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: 694855

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto 023/2021-cPH
valor do contrato: r$ 130.000,00
obJeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a ela-
boração dos projetos executivos civil (arquitetônico e complementares) e 
naval para a reforma e adequação do terminal Hidroviário de passageiros 
e cargas do município de oeiras do Pará, no estado do Pará, conforme 
especificações constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo 
de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado 
pela coNtratada.
data de assinatura: 17/08/2021.
vigência: 17/08/2021 a 15/12/2021
funcional Programática: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 0101/449051
cNPJ: 27.135.996/0001-07 - oceaNorte coNstrUÇÕes ltda – ePP.
Endereço: Rua Municipalidade, nº 985- Edifício Mirai Office, Sala 1518, 
bairro do Umarizal, ceP: 66.050-350, Município de belém, estado do Pará.
ordenador: abraÃo beNassUlY Neto.

Protocolo: 694852

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo: 02
coNtRAto 017/2019-cPH

valor: r$ 97.437,30
obJeto: o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de valor do 
contrato nº 017/2019-cPH, que tem como objeto a prestação de serviços 
terceirizados de mão de obra, compreendendo os profissionais de limpe-
za, conservação, higienização e jardinagem (auxiliar de serviços gerais), 
atendente, recepcionista, auxiliar administrativo nível iv, intérprete de ní-
vel médio na linguagem de libras e fiscal de terminal de passageiros em 
decorrência da necessidade de contratação de novos postos de trabalho.
o valor global do contrato consistia no montante de r$ 1.448.055,51 (um 
milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e cin-
quenta e um centavos), vindo a ser acrescido através do presente termo 
de aditivo em r$ 97.437,30 (noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e 
sete reais e trinta centavos), passando ao valor global de r$ 1.545.492,81 
(hum milhão quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e 
dois reais e oitenta e um centavos).
data de assinatura: 30/11/2020
vigência: 02/12/2020 a 01/12/2021.
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.8496
fonte/Natureza: 0101, 0261 e 0301/339037
cNPJ: 07.247.162/0001-78- serliMP serviÇos de liMPeZa ltda.
endereço: rua Municipalidade, nº 1298, sala 1, bairro do Umarizal, ceP: 
66.050-350, Município de belém, estado do Pará.
ordenador: abraÃo beNassUlY Neto.

Protocolo: 694768

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE DESENvoLviMENto 
AGRoPEcuÁRio E DA PEScA

.

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA N° 263 DE 18 DE AGoSto DE 2021
o secretário adJUNto, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/842246;
resolve:
coNceder licença saúde ao servidor JosÉ Pereira de soUZa, mat. 
16381/ 1, ocupante do cargo de braçal, no período de 03/03/2021 a 
29/08/2021, conforme laudo médico nº 78452.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
lUcas vieira torres
secretário adjunto da sedaP

Protocolo: 694466

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA N° 265 DE 19 DE AGoSto DE 2021
o secretário adJUNto, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
resolve:
iNclUir na Portaria Nº 206 de 07 de Julho de 2021, publicada no doe 
nº 34.633 de 09.07.2021, o nome da servidora raiMUNda aleixo da 
silva, matricula nº 57211727/1, ocupante do cargo de gerente, para 
gozo de férias, no período de 30.08.2021 a 28.09.2021, correspondente 
ao período aquisitivo 03.02.2018 a 02.02.2019.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
lUcas vieira torres
secretário adjunto da sedaP

Protocolo: 694723
PoRtARiA N° 268 DE 19 DE AGoSto DE 2021

o secretário de estado de deseNvolviMeNto agroPecUario e da 
Pesca, iNteriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
considerando o processo nº 2021/912356;
resolve:
desigNar a servidora sHirleY cristiNa da costa reis, matrícula nº 
6045553/ 2, ocupante do cargo de agente administrativo, para responder 
pelo cargo em comissão de assessor técnico, nesta secretaria de estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-sedaP, a contar de 18 de 
agosto de 2021, até ulterior deliberação.
  dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
 giovaNNi corrêa qUeiroZ
secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- sedaP.

Protocolo: 694873
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PoRtARiA N° 267 DE 19 DE AGoSto DE 2021
o secretário de estado de deseNvolviMeNto agroPecUario e da 
Pesca, iNteriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
considerando o processo nº 2021/912388;
resolve:
desigNar a servidora JaNe MartiNs da silva Moraes, matrícula nº 
57211780/ 2, ocupante do cargo de técnico em gestão Pública, para res-
ponder pelo cargo em comissão de coordenador de Núcleo de Planejamen-
to e assessoria técnica, nesta secretaria de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca-sedaP, a contar de 18 de agosto de 2021, até 
ulterior deliberação.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
giovaNNi corrêa qUeiroZ
secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- sedaP.

Protocolo: 694883

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 033/2021
fUNdaMeNto legal: lei n° 5.810/94, art. 145. estadual n° 1.180/2008
 PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias
PraZo de PrestaÇÃo de coNtas: 15 dias
obJetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento na aquisição de 
material e serviços de mão de obra da reforma do telhado da regional de 
castanhal.
beNeficiário: João batista Monteiro Pinheiro Junior
cargo/ fUNÇÃo: coordenador
MatrÍcUla: 5954897
valor: r$  3.000,00 (três mil reais)
ProJeto atividade. 8338
foNte de recUrso:  0101000000
NatUreZa da desPesa: 3390-30; 3390-36
ordeNador: lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

Protocolo: 694787

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 429/2021
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: cleydiane Magalhães barbosa
cargo: técnico em gestão de Pesca e aquicultura/sedaP
MatricUla: 5899729
origeM:castanhal/Pa
destiNo: vigia de Nazaré/Pa
obJetivo: reunião com a secretaria municipal de Pesca e desenvolvimen-
to rural de vigia e emater local sobre criação de um banco de dados da 
aquicultura no município.
PerÍodo: 25/08/2021
Nº de diárias:½ (meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

PoRtARiA Nº 446/2021
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: Heloisa Helena batista de figueiredo
cargo: engenheira agrônoma
MatricUla: 23639/1
origeM:belém/Pa
destiNo: são félix do xingu/Pa
obJetivo: reunião com as parcerias locais, para alinhamento das ações 
do plano território sustentáveis e visita a propriedades rurais aderidas ao 
programa
PerÍodo: 23 a 28/08/2021
Nº de diárias: 5½ (cinco e meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

PoRtARiA Nº 449/2021
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): Marlene evangelista vieira
ocUPaNte o cargo/fUNÇÃo: técnica em gestão agropecuária/sedaP
MatricUla: 5961456
origeM:belém/Pa
destiNo: são félix do xingu/Pa
obJetivo: reunião com as parcerias locais, para alinhamento das ações 
do plano território sustentáveis e visita a propriedades rurais aderidas ao 
programa
PerÍodo: 23 a 28/08/2021
Nº de diárias: 5½ (cinco e meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

PoRtARiA Nº 452/2021
fUNdaMeNto legal: lei n° 5.810/94, art. 145. base legal: decreto 
estadual n° 734/1992 orieNtaÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 
278/2019
beNeficiário: Kamal Jorge bastos abou el Hosn
cargo: (Motorista)

MatrÍcUla: 5893618
origeM: belém/Pa destiNo: são félix do xingu/Pa
obJetivo: conduzir veículo com servidores que irão participar de ativida-
des desta sedaP.
PerÍodo: 23 a 28/08/2021
Nº de diárias: 5½ (cinco e meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

PoRtARiA Nº 451/2021
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: raymundo Nonato amaral
cargo: coordenador
MatrÍcUla: 5893618
origeM: soure/Pa
destiNo: belém/Pa
obJetivo: tratar de assuntos referentes a coordenadoria regional de 
soure, com o secretário adjunto, assessoria técnica do gabinete e com a 
diretora de agricultura familiar, desta sedaP em belém/Pa.
PerÍodo: 24 a 26/08/2021
Nº de diárias: 2½ (duas e meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

PoRtARiA Nº 454/2021
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: ozias guedes de aquino
cargo: extensionista rural - i
MatricUla: 3177530/1
origeM:belém/Pa
destiNo: são félix do xingu/Pa
obJetivo: reunião com as parcerias locais, para alinhamento das ações 
do Plano territórios sustentáveis e visita a propriedades rurais aderidas 
ao programa
PerÍodo: 23 a 28/08/2021
Nº de diárias: 5½ (cinco e meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

PoRtARiA Nº 455/2021
fUNdaMeNto legal: lei n° 5.810/94, art. 145. base legal: decreto 
estadual n° 734/1992 orieNtaÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 
278/2019
beNeficiário: emerson de souza vieira
cargo: Motorista
MatricUla: 57205257
origeM:belém/Pa
destiNo: são félix do xingu/Pa
obJetivo: conduzir veículo que será destinado para a regional sedaP 
PerÍodo: 23 a 28/08/2021
Nº de diárias: 5½ (cinco e meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

Protocolo: 694836
PoRtARiA Nº 453/2021

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: brenda geize caldas do carmo
cargo: diretora
Mat. fUNcioNal: 5946951
origeM: belém/Pa
destiNo: augusto corrêa e capanema/Pa
obJetivo: organização e participação da feira do Produtor.
PerÍodo: 26 a 27/08/ 2021
Nº de diárias: 1 ½ (uma e meia)
ordeNador lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

Protocolo: 694878

t.
.

toRNAR SEM EfEito
.

o Secretário de Estado de desenvolvimento Agropecuário e da Pes-
ca, torna sem efeito a publicação da cessÃo de Uso 134/2021 - sedaP, 
publicado no doe Nº 34.669 de 13/08/2021 - página 67, Protocolo nº 
691494.

Protocolo: 694765

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 01224/2021
o Presidente do iNstitUto de terras do Pará – iterPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
considerando o Pae nº 2021/901159, e Memº 026/21, de 17.08.2021 – 
grf
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r e s o l v e:
coNceder, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 60(ses-
senta)dias de licença Prêmio à servidora, saNNaH MoHaMad biraNi 
Pedroso , matrícula nº 57231780/1, técnico em gestão de desenvolvi-
mento agrário e fundiário, no período de 30.08.2021 a 28.10.2021, cor-
respondente ao período aquisitivo de 29.05.2018 a 28.05.2021, deferido 
através do processo nº 2021/751091.
Publique-se.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará– iterPa, em 19 de 
agosto de 2021.

Protocolo: 694718

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo DE coNtRAto tEMPoRÁRio
edital Nº 02/2020 - iterPa, de 05 de JUNHo de 2020 – Pss nº 002/2020
Partes: instituto de terras do Pará-iterPa (concedente) e o abaixo rela-
cionada (contratada)
objeto: Prorrogação de contrato temporário autorizada nos processos nºs 
2020/97188/2020/224984
não acarretando acréscimos de despesas ao erário.
vigência: 01.09.2021 a 31.08.2022
servidor: WaNia cristiNa PaNtoJa da vera crUZ – contrato nº 
056/2020
Matricula nº 5936403/2
cargo: técnico em administração e finanças/contador
ordeNador resPoNsável: brUNo YoHeiJi KoNo raMos

Protocolo: 694766

.

.

APoStiLAMENto
.

APoStiLAMENto- 01/2021 Ao coNtRAto: 032/2018
coNtrataNte: iNstitUto de terras do Pará – iterPa 
- cNPJ:05.089.495/0001-90
coNtratada: iMPreNsa oficial do estado do Pará- ioePa- cNPJ: 
04.835.476/0001-01
eNdereÇo: travessa do cHaco, 2271 - bairro: Marco - ceP: 
66.093-410 – belÉM/Pa
Processo: 2018/460479
obJeto: PUblicaÇÃo de atos adMiNistrativo
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 24, iNciso xvi, lei 8.666/93.
JUstificar: ajuste de valor contratual para o exercício de 2021.
exercício: 2021; ação: 266.575; Projeto /atividade: 21.131.1508.8233; 
fonte: 0661
elemento de despesa: 339139; P.i.: 412.000.8233c
Ficam ratificadas as demais cláusulas Contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
data de assiNatUra: 19/08/2021-ordeNador: brUNo YoHeiJi KoNo 
raMos – Presidente.

Protocolo: 694452

.

.

DiÁRiA
.

  DiÁRiA
PoRtARiA Nº 1254/2021 DE 19/08/2021

obJetivo: Para atender a intimação processo nº 0800487-
82.2019.8.14.0008 Na 1º vara cÍvil e eMPresarial da coMarca de 
barcareNa-Pa.
PerÍodo : 23/09/2021  ( 0,5 ) diárias  p/ cada
servidores :
-316.8085/1 - Maria alzenora de almeida ( eng º agrônomo)
-316.9006/1 - Paulo Édson da silva alves ( agrimensor)
- 5961242/1 – carlos alberto borges guimarães (Motorista)
ordenador: bruno Yoheiji Kono ramos– Presidente

Protocolo: 694698

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

AviSo DE iNtENção DE REGiStRo DE PREçoS - iRP
o instituto de terras do Pará – iterPa, torna público que realizará licitação 
na modalidade concorrência, do tipo melhor técnica e preço, pelo proce-
dimento registro de Preços para contratação do serviço especializado de 
levantamento, físico-cadastral e topográfico, de lotes rurais, em glebas 
estaduais, que abrangerá a coleta de informações de coordenadas e in-
formações cadastrais, georreferenciamento, elaboração de peças técnicas, 
armazenamento em banco de dados, bem como atualização e disponibili-
dade para consulta, do acervo fundiário do estado do Pará.
 o processo licitatório será conduzido pelo iterPa, regularmente autori-
zado pela secretaria de Planejamento e administração do estado do Pará 
– sePlad, e será o órgão gerenciador da ata de registro de Preços, en-
quanto a gestão dos respectivos contratos caberá aos órgãos e entidades 
participantes ou que solicitarem posterior adesão a referida ata.

a sistemática de contratação, a descrição, as condições de entrega e de 
prestação da garantia dos equipamentos, além dos termos e condições, 
estão especificadas no Termo de Referência (TR), que consta nos sites: 
www.comprasnet.gov.br ou www.gov.br/compras.
Nestes termos, e considerando que os órgãos e entidades, querendo con-
tratar o objeto em questão, devem obrigatoriamente figurar o rol de par-
ticipes do processo srP, conforme decreto nº 991, de 24 de agosto de 
2020, solicitamos à autoridade administrativa interessada que encaminhe 
sua demanda até o dia 27 de agosto de 2021, atravÉs do sisteMa (irP 
on-line), a fim de que possamos iniciar a fase externa do processo licita-
tório em comento.
sem mais para o momento, colocamo-nos a inteira disposição através dos 
telefones: 3181-6527 ou e- mail: ca.iterpa@gmail.com.
atenciosamente,
larissa bagaNHa
coordenadora administrativa do iterPa

Protocolo: 694908
GovERNo Do EStADo Do PARÁ
iNStituto DE tERRAS Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público pro-
cedimento para coNvalidaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Pro-
jeto integrado trairão”, por áreas de terras do estado, com as seguintes 
especificações:
Processo: 2015/288872
interessados: arMaNdo JosÉ Macêdo Pedreira de freitas
títulos/lotes/ trairão: título nº 002, lote 9, setor “a” – 232,5796ha
 título nº 057, lote 24 a, setor “c” – 262,4500ha
 título nº 074, lote 21, setor “f” – 556,5000ha
 título nº 002, lote 20, setor “c” – 171,0000ha
Imóveis/Áreas: Lote 25, Setor “A”- 1.222,3291ha, em favor Agroflorestal 
Novo Horizonte ltda - Me
localização: gleba Maracu
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
em, 19.08.2021
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 694706

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA 4336/2021, PuBLicADA 
DiA 04/08/2021

onde se lê: 09/08/2021 a 13/08/2021
Leia-se: 23/08/2021 a 27/08/2021
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694505
ERRAtA DA PoRtARiA 4107/2021, PuBLicADA 

DiA 26/07/2021
onde se lê: destino: baiÃo/Pa
Leia-se: destino: UrUará/Pa
onde se lê: objetivo: Participar de treinamento sobre a acultura da pi-
menta do reino no município.
Leia-se: objetivo: dar apoio a realização a busca de inadimplentes do 
município de Uruará-Pa.
ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694532

.

.

DiÁRiA
.

Portaria: 4892/2021 objetivo: apurar supostas irregularidades no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/
Pa destino: castaNHal/Pa servidor: 5113741/MoNica ceMiraMes Pe-
reira do NasciMeNto Prestes (assisteNte adMiNistrativo) / 2,5 
diárias / 25/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JaMir JUNior Para-
gUassU Macedo.

Protocolo: 694489
Portaria 4893/2021 objetivo apurar supostas irregularidades.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: 
castaNHal/Pa servidor: 57175964/ aNdrea cristiNa brito dos 
saNtos (assisteNte adMiNistrativo) / 2,5 diárias / 25/08/2021 a 
27/08/2021.ordenador: JaMir JUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 694492
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Portaria: 4895/2021 objetivo: realizar cobertura jornalística das ações 
do projeto saúde por todo Pará. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belÉM/Pa destino: afUá, aNaJás, bagre, breves, 
cHaves, cUrraliNHo, gUrUPá, MelgaÇo, MUaNá, PoNta de Pedras, 
Portel, sÃo sebastiÃo da boa vista/Pa servidor: 4595366/ rodrigo 
dos reis silva (gereNte) / 17,5 diárias / 19/08/2021 a 05/09/2021.
ordenador: JaMir JUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 694495
Portaria: 4894/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da 
soja em 25 propriedades, nos municípios de Novo Progresso e Jacareacan-
ga, dentro da área de litígio entre Pará e Mato grosso.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: floresta do aragUaia/Pa destino: 
JacareacaNga,Novo Progresso/Pa servidor: 57173631/vitor ro-
drigo KraMer (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 15,5 diárias / 24/07/2021 
a 08/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694496
Portaria: 4885/2021 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras da cultura de citros, tendo como meta a visita em 12(doze) pro-
priedades. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saN-
tarÉM/Pa destino: belterra/Pa servidor: 57189832/ raiMUNdo de 
Matos silva (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 2,5 diárias / 30/08/2021 a 
01/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694467
Portaria: 4890/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola) no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: abaetetUba/Pa 
destino: MoNte doUrado/Pa servidor: 54193764/ daNiel alves silva 
(aUxiliar de caMPo) / 14,5 diárias / 24/08/2021 a 07/09/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694470
Portaria: 4886/2021 objetivo: realizar levantamentos de detecção de 
pragas quarentenárias em propriedades rurais produtoras de citros, com a 
finalidade de o status de área livre de cancro cítrico. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Marabá/Pa destino: Nova iPixUNa/
Pa servidor: 57189977/eliaNa claUdia oliveira viaNa (fiscal esta-
dUal agroPecUário) / 4,5 diárias / 23/08/2021 a 27/08/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694474
Portaria: 4891/2021 objetivo: reunir com servidores e autoridades para 
tratar da emissão de gtv.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: belÉM/Pa destino: salvaterra/Pa servidor: 54185730/lU-
cioNila PaNtoJa PiMeNtel (diretora) / 3,5 diárias / 30/08/2021 a 
02/09/2021. ordenador: JaMir JUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 694479
Portaria: 4887/2021 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras da cultura de citros, tendo como meta a visita em 12(doze) pro-
priedades. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta-
rÉM/Pa destino: MoJUi dos caMPos/Pa servidor: 8011389/ ferNaNdo 
beNtes correa (ageNte de defesa agroPecUária) / 2,5 diárias 
/ 23/08/2021 a 25/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694483
Portaria: 4896/2021 objetivo: realizar atividades de vigilância ativa 
em 12 propriedades de maior risco e risco e aleatórias para febre afto-
sa no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaUaPebas/Pa destino: cUrioNÓPolis/Pa servidor: 54181820/Nivea 
PaUla assUNcao ZaNdoNadi (MÉdico veteriNário) / 3,5 diárias / 
24/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694530
Portaria: 4882/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola). fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: salvaterra/Pa destino: saNta 
crUZ do arari/Pa.servidor: 5861608/ival NaZareNo Portal da cos-
ta (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 1,5 diária / 24/08/2021 a 25/08/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694450
Portaria: 4871/2021 objetivo: dar apoio na vigilância epidemiológica 
em 16 Propriedades rurais nos referidos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: terra alta/Pa destino: cUrUÇá,Mara-
PaNiM,sÃo JoÃo da PoNta/Pa servidor: 57234482/ JaNilso NUNes e 
silva (ageNte de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 23/08/2021 
a 27/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694447
Portaria: 4881/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: vigia/Pa destino: sÃo caetaNo de odivelas/Pa servidor: 5687705/ 
Joao carlos da crUZ Melo (eNgeNHeiro florestal) / 0,5 diária / 
27/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694448
Portaria: 4889/2021 objetivo: realizar cadastramento de UP-aÇai no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/
Pa destino: PoNta de Pedras/Pa servidor: 51855502/ fraNKliN roo-
seveltes NarciZo de Matos (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 2,5 diárias 
/ 23/08/2021 a 25/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694462

Portaria: 4883/2021 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras da cultura de citros, tendo como meta a visita em 12(doze) proprie-
dades. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/
Pa destino: belterra/Pa servidor: 8011389/ ferNaNdo beNtes cor-
rea (ageNte de defesa agroPecUária) / 2,5 diárias / 30/08/2021 a 
01/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694454
Portaria: 4888/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxi-
cos em propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ParaUaPebas/Pa destino: cUrioNÓPolis/Pa ser-
vidor: 54191532/raiMUNdo Jose Moraes JUNior (eNgeNHeiro agrô-
NoMo) / 2,5 diárias / 25/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694458
Portaria: 4884/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores de UPa-
Çai. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: soUre/Pa 
destino: PoNta de Pedras/Pa servidor: 6045515/daNielle seabra 
brito gUiMarÃes (gereNte regioNal) / 2,5 diárias / 23/08/2021 a 
25/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694459
Portaria: 4879/2021 objetivo: dar apoio na coleta de material para o 
inquérito soro epidemiológico da Psc. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: Marabá/Pa destino: Nova iPixUNa/Pa servidor: 
54185979/ Jose cleUdo de soUZa (aUxiliar de caMPo) / 2,5 diárias 
/ 26/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694430
Portaria: 4869/2021 objetivo: coordenar as atividades durante a eta-
pa de vacinação contra febre aftosa, etapa Marajó/2021, no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa des-
tino: salvaterra/Pa servidor: 57223380/ glaUcY dos saNtos car-
reira (fiscal estadUal agroPecUário) / 13,5 diárias / 23/08/2021 
a 05/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694430
Portaria: 4870/2021 objetivo: dar apoio nas atividades durante a eta-
pa de vacinação contra febre aftosa, etapa Marajó/2021 no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: castaNHal/Pa 
destino: salvaterra/Pa servidor: 55586131/PaUlo adriaNo da silva 
(tÉcNico agrÍcola) / 13,5 diárias /23/08/2021 a 05/09/2021.ordena-
dor: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694439
Portaria: 4880/2021 objetivo: realizar coleta de material para o in-
quérito soro epidemiológico de Psc. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: Marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 
55588436/raiKa dias da silva (MÉdico veteriNário) / 4,5 diárias 
/ 30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694442
Portaria: 4873/2021 objetivo: dar apoio administrativo na atualização 
cadastral e na realização 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 tam-
bém as atividades nos fins de semana, pois o atendimento às proprieda-
des ocorre de maneira ininterrupta. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MUaNá/Pa destino: MUaNá/Pa servidor: 54193940/
rUbeNs gUilHerMe de Mello Neri (assisteNte adMiNistrativo) / 
8,5 diárias / 23/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 694398
Portaria: 4872/2021 objetivo: realizar atividades educativas no sentido 
fortalecimento das divulgações para emissão de gtv. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: cacHoeira do 
arari, salvaterra, soUre/Pa servidor: rg 5906722 /KariNa cardo-
so NUNes (gereNte) / 6,5 diárias / 29/08/2021 a 04/09/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694393
Portaria: 4864/2021 objetivo: dar apoio na coleta de material para o 
inquérito soro epidemiológico da Psc.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: Marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 
54185979/ Jose cleUdo de soUZa (aUxiliar de caMPo) / 4,5 diárias 
/ 30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694401
Portaria: 4862/2021 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: 
54186897/WilsoN rogerio rodrigUes dos saNtos (MÉdico vete-
riNário) / 1,5 diária / 30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: Jeffer-
soN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694380
Portaria: 4874/2021 Objetivo: Acompanhar ações de fiscalização de um 
possível abatedouro na região e inspeção de produtos de origem animal. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: altaMira/Pa 
destino: vitÓria do xiNgU/Pa servidor: 5909035/ arY Haroldo car-
valHo cavalcaNte (gereNte regioNal) / 2,5 diárias / 23/08/2021 a 
25/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694404
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Portaria: 4865/2021 objetivo: realizar coleta de material para o in-
quérito soro epidemiológico de Psc.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: Marabá/Pa destino: itUPiraNga,crUZeiro do sUl/
Pa servidor: 55588436/raiKa dias da silva (MÉdico veteriNário) / 
3,5 diárias / 06/09/2021 a 09/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 694405
Portaria: 4875/2021 objetivo: realizar vistorias de rotina e de registro 
inicial, em estabelecimentos artesanais, nos municípios. fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: itUPiraNga, 
Marabá/Pa servidor: 57191852/ WaNdo caMPos barreto (aUxiliar 
de caMPo) / 5,5 diárias / 23/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: Jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694406
Portaria: 4867/2021 objetivo: dar apoio operacional na realização 
de vacina de aftosa no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belÉM/Pa destino: PoNta de Pedras/Pa servidor: 
5830834 / MoNica dioclecia Paixao dos saNtos (ageNte de defesa 
agroPecUária) / 14,5 diárias / 13/09/2021 a 27/09/2021.ordenador: 
JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694411
Portaria: 4877/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em torno do 17º 
leilão comercial siNd.dos prod. rurais de Novo repartimento. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUrUÍ/Pa destino: 
Novo rePartiMeNto/Pa servidor: 5869552/flavio silva de figUeire-
do (ageNte de defesa agroPecUária) / 1,5 diária / 21/08/2021 a 
22/08/2021. ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694412
Portaria: 4878/2021 Objetivo: Acompanhar ações de fiscalização de 
um possível abatedouro na região e inspeção de produtos de origem ani-
mal. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: UrUará/Pa 
destino: vitÓria do xiNgU/Pa servidor: 6403422/reNaN MerêNcio de 
barros (fiscal estadUal agroPecUário - MÉdico veteriNário) / 
2,5 diárias / 23/08/2021 a 25/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 694413
Portaria: 4868/2021 objetivo: dar apoio técnico operacional à reali-
zação de vacina de aftosa no Município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: PoNta de Pedras/Pa servidor: 
57234511/Maria aUdileia da silva teixeira (MÉdico veteriNário) / 
14,5 diárias / 13/09/2021 a 27/09/2021. ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 694414
Portaria: 4866/2021 objetivo: realizar coleta de material para o in-
quérito soro epidemiológico de Psc.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: Marabá/Pa destino: Nova iPixUNa/Pa servidor: 
55588436/raiKa dias da silva (MÉdico veteriNário) / 2,5 diárias 
/ 26/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694408
Portaria: 4876/2021 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: 5947211/ daNiella silva dias (gereNte regioNal) /1,5 diária 
/ 30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694409
Portaria: 4843/2021 objetivo: realizar levantamentos de detecção de 
pragas quarentenárias em propriedades rurais produtoras de citros, com a 
finalidade de o status de Área Livre de Cancro Cítrico.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: Marabá/Pa destino: Nova iPixU-
Na/Pa.servidor: 57223827/aNdersoN rocHa PiNHeiro (eNgeNHeiro 
agrôNoMo) / 4,5 diárias / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694335
Portaria: 4842/2021 objetivo: realizar treinamento de ferramentas de 
sistemas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oeiras 
do Pará/Pa destino: cacHoeira do arari, salvaterra, soUre /Pa 
servidor: 55588427/JosivaN teNorio barbosa (assisteNte adMi-
Nistrativo) / 6,5 diárias / 29/08/2021 a 04/09/2021. ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694333
Portaria: 4845/2021 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras da cultura de citros, tendo como meta a visita em 12(doze) pro-
priedades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNta-
rÉM/Pa destino: MoJUi dos caMPos/Pa servidor: 57189832/ raiMUNdo 
de Matos silva (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 2,5 diárias / 23/08/2021 
a 25/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694340
Portaria: 4844/2021 objetivo: coordenar ações para cadastramen-
to de produtores no sentido de emissão de gtv. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: cacHoeira do ara-
ri, salvaterra, soUre /Pa servidor: 54186915/Maria Jose leNa cor-
rêa tavares (fiscal estadUal agroPecUário - eNgeNHeiro agrô-
NoMo) / 6,5 diárias / 29/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694338

Portaria: 4846/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: saNta bárbara do Pará/Pa destino: aNaNiNdeUa, MaritUba/Pa 
servidor: 54186886/ Nestor silva dos reis (ageNte fiscal agroPe-
cUário) / 1,5 diária / 26/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694343
Portaria: 4848/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: doM eliseU/Pa destino: abel 
figUeiredo, boM JesUs do tocaNtiNs/Pa servidor: 5861500/deNis 
claUdio silva do esPirito saNto (ageNte de defesa agroPecUá-
ria) / 10,5 diárias / 20/08/2021 a 30/08/2021. ordenador: JeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 694351
Portaria: 4847/2021 objetivo: apoiar atividade de educação sanitá-
ria. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: terra alta/
Pa destino: MaraPaNiM, sÃo JoÃo da PoNta/Pa servidor: 51855539/ 
Max vaNY PiNto de oliveira (tÉcNico agrÍcola) / 1,5 diária / 
30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694348
Portaria: 4840/2021 Objetivo: Realizar fiscalização para o cumprimento 
do período de vazio sanitário da soja em três propriedades rurais no mu-
nicípio. Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação devido à distância 
das propriedades que serão fiscalizadas e inspecionadas ficarem localizada 
em regiões distintas e distantes aproximadamente 100 km da sede.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo fÉlix do xiNgU/
Pa destino: sÃo fÉlix do xiNgU /Pa servidor: 5948605/ saMUel be-
Zerra de soUsa (ageNte de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias 
/ 30/08/2021 a 03/09/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694330
Portaria: 4841/2021 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de 
realizar vistoria técnica em estabelecimentos processadores de deriva-
dos da Mandioca e Polpa de fruta nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: aUrora do Pará, 
caPaNeMa, iritUia, MÃe do rio, sÃo MigUel do gUaMá/Pa servidor: 
5905890/JosUÉ dos saNtos carvalHo (Motorista) / 4,5 diárias/ 
23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694331
Portaria: 4857/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: sÃo MigUel do gUaMá/Pa des-
tino: MoNte doUrado/Pa servidor: 5871123/ Pedro elvis goMes car-
valHo (ageNte fiscal agroPecUário) / 14,5 diárias / 24/08/2021 a 
07/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694376
Portaria: 4861/2021 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: bre-
Jo graNde do aragUaia/Pa servidor: 54187758/ valMir siqUeira da 
silva (ageNte de defesa agroPecUária) / 0,5 diária / 19/08/2021 a 
19/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694377
Portaria: 4860/2021 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: 
5869684/ adra david aNtoNio (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 1,5 diária / 
30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694372
Portaria: 4856/2021 objetivo: realizar saneamento de focos de Mor-
Mo no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
eldorado dos caraJás/Pa destino: cUrioNÓPolis/Pa servidor: 
55585944/ HildalaN ferreira de araUJo (ageNte de defesa agro-
PecUária) / 3,5 diárias / 23/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: Jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694373
Portaria: 4858/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iNHaNgaPi/Pa destino: MoNte 
doUrado/Pa servidor: 54185861/JoHN cHarles ferreira cordeiro 
(ageNte de defesa agroPecUária) / 14,5 diárias / 24/08/2021 a 
07/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 694382
Portaria: 4863/2021 objetivo: realizar correção de coordenadas de ge-
oreferenciamento das propriedades rurais cadastradas no sistema siaPec.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa desti-
no: saNta crUZ do arari/Pa servidor: 57189761/NelMa bargas dos 
saNtos (assisteNte adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 30/08/2021 a 
03/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694388
Portaria: 4859/2021 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de 
realizar diligência para apurá supostas irregularidades no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: 
castaNHal/Pa servidor: 57232250/ WilliaM cÉsar soares lobato 
(Motorista) / 2,5 diárias / 25/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 694389
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Portaria: 4855/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em evento agrope-
cuário (leilão comercial de bovinos) no município. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: PiÇarra/Pa destino: sÃo geraldo do 
aragUaia/Pa servidor: 5943104/JosÉ Maria da silva MiraNda (tÉc-
Nico agrÍcola) 2,5 diárias / 20/08/2021 a 22/08/2021. ordenador: 
JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694368
Portaria: 4854/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nas pro-
ximidades do evento agropecuário no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: PiÇarra/Pa destino: sÃo geraldo 
do aragUaia /Pa servidor: 5960798/ clebeNilsoN saNtos carNei-
ro (fiscal estadUal agroPecUário - MÉdico veteriNário) / 2,5 
diárias / 20/08/2021 a 22/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 694364
Portaria: 4853/2021 objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
abel figUeiredo, boM JesUs do tocaNtiNs/Pa servidor: 54186752/ 
arleilsoN valerio alves da lUZ (ageNte de defesa agroPecUá-
ria) / 10,5 diárias / 20/08/2021 a 30/08/2021.ordenador: JeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 694360
Portaria: 4850/2021 objetivo realizar atividades de vigilância sanitária 
para o cumprimento das metas mensais dos programas sanitários da área 
animal (Peefa, Pecebt, PcrH, Pesa, Pese, Pess) em nível de campo no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roN-
doN do Pará/Pa destino: abel figUeiredo/Pa servidor: 57225387/
feliPe baraldi sobral (fiscal estadUal agroPecUário - MÉdico 
veteriNário) / 4,5 diária / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: Jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694356
Portaria: 4851/2021 objetivo: dar apoio na realização de atividades de 
vigilância sanitária para o cumprimento das metas mensais dos progra-
mas sanitários da área animal (Peefa, Pecebt, PcrH, Pesa, Pese, Pess) 
em nível de campo no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: boM JesUs do tocaNtiNs/Pa destino: abel figUei-
redo/Pa servidor: 57223551/ NaelsoN carvalHo goMes (ageNte de 
defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 23/08/2021 a 27/08/2021.or-
denador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694357
Portaria: 4852/2021 objetivo: realizar atividade de educação sanitária.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: castaNHal/Pa 
destino: cUrUÇá /Pa servidor: 5908974/ saNdra de MaMedes costa 
(fiscal estadUal agroPecUário - MÉdico veteriNário) / 0,5 diá-
ria / 27/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oli-
veira.

Protocolo: 694358
Portaria: 4849/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: boNito/Pa destino: abel 
figUeiredo, boM JesUs do tocaNtiNs/Pa servidor: 5871026/ Jose 
roberto Pereira saNtos (ageNte de defesa agroPecUária) / 10,5 
diárias / 20/08/2021 a 30/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 694353
Portaria: 4897/2021 objetivo: realizar vistorias de rotina e para re-
gistro inicial, em estabelecimentos artesanais nos municípios.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: itUPiraN-
ga,Marabá/Pa servidor: 51855510 / aNa Patricia MariNHo Melo (MÉ-
dico veteriNário) / 5,5 diárias / 23/08/2021 a 28/08/2021.ordena-
dor: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694535
Portaria: 4900/2021 objetivo: atender as metas dos programas sa-
nitários e atualização cadastral no município. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: MUaNá/Pa servidor: 
54185766/ WaldeariNo PaZ do NasciMeNto (MÉdico veteriNário) 
/ 5,5 diárias / 23/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 694548
Portaria: 4898/2021 objetivo: realizar vistorias de rotina e de registro 
inicial, em estabelecimentos artesanais nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: itUPiraNga,Ma-
rabá/Pa servidor: 54196692/ sUMaYa eMilia MartiNs PaUliNo (MÉdi-
co veteriNário) / 5,5 diárias / 23/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: 
JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694550
Portaria: 4901/2021 objetivo: dar apoio na organização e padronizar 
os arquivos técnicos e administrativos dos escritórios da regional, para que 
se adequa as exigências dessa agência de defesa e do Mapa nos municí-
pios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUrUÍ/
Pa destino: breU braNco, goiaNÉsia do Pará, JacUNdá, Novo re-
PartiMeNto/Pa servidor: 6400175/regiNaldo NoNato lobato (as-
sisteNte adMiNistrativo) / 4,5 diárias/ 30/08/2021 a 03/09/2021.
ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694558

Portaria: 4899/2021 objetivo: realizar vacinação na modalidade de 
agulha oficial e assistida no município. As diárias justificam-se devido as 
propriedades ficarem distantes da sede do município e a região sofrer a 
influência da maré, não é possível o retorno no mesmo dia para a sede do 
município (ilHa caviaNa graNde).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: cHaves/Pa destino: cHaves/Pa servidor: 5934204/
olivar aNtoNio valeNte ribeiro (ageNte fiscal agroPecUário) / 
14,5 diárias / 23/08/2021 a 06/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 694559
Portaria: 4902/2021 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: goiaNÉsia 
do Pará/Pa destino: breU braNco, JacUNdá/Pa servidor: 75224091/ 
lelio toMaZ dos saNtos (ageNte de defesa agroPecUária) / 3,5 
diárias / 23/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 694563
Portaria: 4904/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de estabelecimentos 
que processam alimentos de origem animal sem registro no serviço de 
inspeção oficial e fiscalização de trânsito de produtos de origem animal 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
belÉM/Pa destino: abaetetUba,acará,caMetá,goiaNÉsia do Pará,-
MoJU,tailâNdia/Pa servidor: 54186954/rita do socorro brito co-
roa (fiscal estadUal agroPecUário) / 6,5 diárias / 26/08/2021 a 
01/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694570
Portaria: 4903/2021 objetivo: realizar busca aos inadimplentes com 
as vacinações contra a febre aftosa no município. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo fÉlix do xiNgU/Pa destino: sÃo 
fÉlix do xiNgU/Pa servidor: 5948605/ saMUel beZerra de soUsa 
(ageNte de defesa agroPecUária) / 5,5 diárias / 23/08/2021 a 
28/08/2021. ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694572
Portaria: 4907/2021 objetivo: realizar busca aos inadimplentes com 
as vacinações contra a febre aftosa no municíupio. Para dar continuida-
de aos trabalhos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
sÃo fÉlix do xiNgU/Pa destino: sÃo fÉlix do xiNgU/Pa servidor: 
51855530/roberto estevaM beNedetti (fiscal estadUal agroPe-
cUário) / 16,5 diárias / 23/08/2021 a 08/09/2021.ordenador: Jeffer-
soN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694583
Portaria: 4909/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de estabelecimen-
tos que processam alimentos de origem animal sem registro no serviço 
de inspeção oficial e fiscalização de trânsito de produtos de origem ani-
mal nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: castaNHal/Pa destino: abaetetUba, acará, caMetá, goiaNÉ-
sia do Pará, MoJU, tailâNdia/Pa servidor: 5870364/ Jose ferreira 
Nobre JUNior (ageNte de defesa agroPecUária) / 6,5 diárias / 
26/08/2021 a 01/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694580
Portaria: 4905/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de estabelecimentos 
que processam alimentos de origem animal sem registro no serviço de 
inspeção oficial e fiscalização de trânsito de produtos de origem animal 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
terra alta/Pa destino: abaetetUba,acará,caMetá,goiaNÉsia do 
Pará,MoJU,tailâNdia/Pa servidor: 57223249/ daNiel NUNes e sil-
va (ageNte de defesa agroPecUária) / 6,5 diárias / 26/08/2021 a 
01/09/20212021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694575
Portaria: 4908/2021 objetivo: realizar saneamento de focos de Mor-
Mo no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: eldorado dos caráJas/Pa destino: cUrioNÓPolis/Pa servidor: 
57224168/ KariNNY ferreira caMPos (MÉdico veteriNário) 4,5 di-
árias /23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oli-
veira.

Protocolo: 694576
Portaria: 4906/2021 objetivo: dar apoio na coleta de material para o in-
quérito soro epidemiológico da Psc.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: Marabá/Pa destino: itUPiraNga,crUZeiro do sUl/
Pa servidor: 54185979/ Jose cleUdo de soUZa (aUxiliar de caMPo) 
/ 3,5 diárias / 06/09/2021 a 09/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 694577
Portaria: 4911/2021 objetivo: realizar cumprimento de metasmesti-
puladas pelo MaPa e pela adePara referente a todos os programas sa-
nitários da defesa animal no município. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: coNceiÇÃo do aragUaia//Pa destino: saNtaNa 
do aragUaia/Pa servidor: 6045674 / feliPe NoroNHa braZ (MÉdico 
veteriNário) / 4,5 diárias / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: Je-
ffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694589
Portaria: 4912/2021 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de re-
alizar vistoria técnica em estabelecimentos de leite nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: 
goiaNÉsia do Pará,JacUNdá,PalestiNa do Pará,sÃo doMiNgos do 
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caPiM,tUcUrUÍ/Pa servidor: 57232250/ WilliaM cÉsar soares loba-
to (Motorista) / 6,5 diárias / 29/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: 
JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694592
Portaria: 4913/2021 objetivo: dar apoio na realização de vigilância 
epidemiológica e cadastro de organismos aquático nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: terra alta/Pa desti-
no: cUrUÇá,MaraPaNiM,sÃo JoÃo da PoNta/Pa servidor: 51855539/ 
Max vaNY PiNto de oliveira (tÉcNico agrÍcola) / 3,5 diárias / 
23/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694601
Portaria: 4917/2021 objetivo: realizar ação de captura de morcego nas 
localidades de santa rosa, firminiana e vila da Praia apeú salvador no mu-
nicípio de viseu. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
caPaNeMa/Pa destino: viseU/Pa servidor: 57224213/NelsoN Jose de 
liMa ferNaNdes (ageNte de defesa agroPecUária) / 5,5 diárias / 
06/09/2021 a 11/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694616
Portaria: 4915/2021 objetivo: dar apoio nas atividades de vigilância 
epidemiológica em 10 propriedades de risco para a febre aftosa e Pata 
e boca para o cumprimento da meta prevista no PPa.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: doM 
eliseU/Pa servidor: 57223656/ Josiclei cUNHa de oliveira (ageNte 
de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 23/08/2021 a 27/08/2021.
ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694617
Portaria: 4918/2021 objetivo: realizar atualização cadastral e vigilân-
cia epidemiológica em 06 propriedades. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: saNto aNtôNio do taUá/Pa destino: colares/
Pa servidor: 57216618/draUcia darleN silva goUvea (MÉdico vete-
riNário) / 1,5 diária / 26/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: Jeffer-
soN PiNto de oliveira.

Protocolo: 694619
Portaria: 4916/2021 objetivo: realizar ação de captura de morcego nas 
localidades de santa rosa, firminiana e vila da Praia apeú salvador no 
município de viseu. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caPaNeMa/Pa destino: viseU/Pa servidor: 54196745/ cleoMeNes 
deMerval PiMeNtel costa (ageNte de defesa agroPecUária) / 5,5 
diárias / 06/09/2021 a 11/09/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 694612
Portaria: 4914/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel no trânsito de 
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: breJo graNde do ara-
gUaia/Pa destino: PalestiNa do Pará/Pa servidor: 6403559/ aNdrÉia 
silva da silva (fiscal estadUal agroPecUário - MÉdico veteriNá-
rio) / 0,5 diárias / 24/08/2021 a 24/08/2021.ordenador: JeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 694613
Portaria: 4910/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e ca-
dastro de organismos aquático nos municípios. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: castaNHal/Pa destino: cUrUÇá, Ma-
raPaNiM, sÃo JoÃo da PoNta/Pa servidor: 5908974/ saNdra de Ma-
Medes costa (fiscal estadUal agroPecUário - MÉdico veteriNá-
rio) / 3,5 diárias / 23/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: JeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 694587
Portaria: 4919/2021 Objetivo: Realizar a verificação e acompanhamen-
to da manutenção dos veículos da ADEPARA, IN LOCO, nas oficinas creden-
ciadas no sistema de manutenção de frotas da volUs nos veículos perten-
centes a gerência regional de tucuruí nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: breU braNco,-
goiaNÉsia do Pará,JacUNdá,Novo rePartiMeNto,PacaJá,tUcUrUÍ/
Pa servidor: 54195807/ roberto borges ferreira (assisteNte ad-
MiNistrativo) / 6,5 diárias / 22/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: 
alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 694621

.

.

féRiAS
.

 PoRtARiA Nº4601/2021 - ADEPARÁ, 
DE 10 DE AGoSto DE 2021

a agêNcia de defesa agroPecUária do estado do Para – adePará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
gerênte de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e xix de decreto 
estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsideraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
resolve:
incluir nas férias regulamentares aos servidores da agência de defesa 
agropecuária do estado do Pará, referente ao mês de agosto/2021, con-
forme mapa abaixo.

Protocolo Matrícula Nome Período 
aquisitivo Período de gozo lotação

2021/829676 54189227/1 daYsa catete r. da costa 
aZevedo 2020/2021

09.08.21 a 
20.08.21 gPq

2021/508777 57175994/1 edNei Pereira de soUsa 2017/2018
30.08.21 a 
28.09.21 aUrora do Pará

2020/1081379 57191843/2 gilMar cerqUeira saNtos 2019/2019
02.08.21 a 
31.08.21 itaitUba

2021/845133 57174724/1 HelleM casseb flexa 2020/2021
09.08.21 a 
07.09.21 gea

2021/850319 5361362/1 HeNriqUe aMadeU ferNaNdes 
MoNteiro 2019/2020

30.08.21 a 
28.09.21 gicv

2021/682074 6403422/1 reNaN MereNcio de barros 2020/2021
30.08.21 a 
28.09.21 UrUara

2021/674750 6403697/1 reNato ferNaNdes sales 2020/2021
15.08.21 a 
13.09.21 trairao

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Maria Jose saNtos Melo da silva
gerente de área de gestão de Pessoas, em exercício.
alex fabiaNo de alMeida Hage
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 694534

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0121/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural ll– geraldo ribeiro dos reis 
- Matrícula nº 5066255/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês, relativo ao 
quinquênio: 01/08/2013 a 31/07/2018, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/761965).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0122/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural l– lUiZ roNaif da silva soUsa 
- Matrícula nº 54196326/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, relativo ao 
quinquênio: 31/07/2012 a 30/07/2017, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/762872).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0123/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, à extensionista rural l– severa graÇa dos saNtos 
carMoNa - Matrícula nº 3174620/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater
-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, relati-
vo ao quinquênio: 01/12/2011 a 31/01/2016, que será gozado no período 
de 01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/784553).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0124/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural ll– JoÃo carMoNa rodrigUes 
- Matrícula nº 3177726/2, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, relativo ao 
quinquênio: 01/03/2010 a 28/02/2015, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/784553).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0125/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural l– WilsoN leoNardo castro 
rodrigUes - Matrícula nº 55586023/1, nos termos do regimento interno 
de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMa-
ter-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, 
relativo ao quinquênio: 31/05/2011 a 30/05/2016, que será gozado no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/723652).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0126/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, à extensionista rural l– Maria lidUiNa cordeiro beN-
tes - Matrícula nº 57210189/1, nos termos do regimento interno de Pes-
soal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pa-
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rá, de 12.12.2012, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio (1º e 2º) mês, 
relativo ao quinquênio: 04/12/2013 a 30/11/2019, que serão gozados no 
período de 01/09/2021 a 30/10/2021. (Pae: 2021/758263).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0127/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural ll – oZias ferreira Neves - 
Matrícula nº 54187190/2, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês, relativo ao 
quinquênio: 31/08/2014 a 30/08/2019, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/786887).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0128/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural l – alfredo rabelo rosas Net-
to - Matrícula nº 55585906/1, nos termos do regimento interno de Pesso-
al, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, relativo ao 
quinquênio: 30/05/2011 a 29/05/2016, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/644959).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0129/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao auxiliar de administração lUiZ alves de figUeiredo 
- Matrícula nº 3172759/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, de 
12.12.2012, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio (1º e 2º) mês, relativo 
ao quinquênio: 12/03/2015 a 11/03/2020, que serão gozados no período 
de 01/09/2021 a 30/10/2021. (Pae: 2021/760593).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0130/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, à extensionista rural l aNa PaUla ribeiro saNtaNa 
- Matrícula nº 5845114/3, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês, relativo ao 
quinquênio: 19/12/2013 a 18/12/2018, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/771088).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0131/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, à extensionista rural l baZilÉa de NaZarÉ araúJo ro-
drigUes de oliveira - Matrícula nº 505153/1, nos termos do regimento 
interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do 
cta/eMater-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) 
mês, relativo ao quinquênio: 04/05/2013 a 03/05/2018, que será gozado 
no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0132/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural ll - lUciaNo covre NogUeira 
- Matrícula nº 57174751/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, relativo ao 
quinquênio: 01/08/2011 a 31/07/2016, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/770196).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0133/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural l- fabrÍcio MarÇal silva de 
soUZa - Matrícula nº 57175815/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater
-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, relati-
vo ao quinquênio: 01/06/2012 a 31/05/2017, que será gozado no período 
de 01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/762983).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0134/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao auxiliar de administração - aroldo vitor dos aNJos 
MoNteiro - Matrícula nº 3178080/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater
-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês, relati-
vo ao quinquênio: 01/05/2015 a 30/04/2020, que será gozado no período 
de 01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/645264)
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0135/2021–02.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural l- ivaNo Hilberto KUHN - Ma-
trícula nº 5310130/3, nos termos do regimento interno de Pessoal, de-
vidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, relativo ao 
quinquênio: 01/04/2012 a 31/03/2017, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021. (Pae: 2021/819844).
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0136/2021–04.08.2021
c o N c e d e r, à extensionista rural i -taNgrieNNe carvalHo NeMer 
- Matrícula nº 57175844/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo ao 
quinquênio: 13.11.2011 a 12.11.2016, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021.
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0137/2021–06.08.2021
c o N c e d e r, à técnica de recursos Humanos NiZete alves siMÕes 
- Matrícula nº 2056550/2, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês, relativo ao 
quinquênio: 01/01/2015 a 31/01/2020, que será gozado no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021.
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0138/2021–06.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural i raiMUNdo Pereira de sá 
JúNior - Matrícula nº 55585951/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater
-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo 
ao qüinqüênio: 31/05/2011 a 30/05/2016, que será gozado no período de 
01.09.2021 a 30.09.2021.
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0139/2021–12.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural li - MaNoel raiMUNdo saNtaNa 
- Matrícula nº 3172902/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
qüinqüênio: 04/04/2015 a 03/04/2020, que será gozado no período de 
01.09.2021 a 30.09.2021.
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0140/2021–12.08.2021
c o N c e d e r, ao extensionista rural l- ailtoN soUZa silveira - 
Matrícula nº 55585964/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
qüinqüênio: 29/05/2011 a 28/05/2016, que será gozado no período de 
01.09.2021 a 30.09.2021.
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0141/2021–12.08.2021
c o N c e d e r, à extensionista rural l- giselle lUciaNa de Matos 
castro sabiNo - Matrícula nº 57175834/1, nos termos do regimento 
interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do 
cta/eMater-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (2º) 
mês relativo ao qüinqüênio: 01/12/2011 a 30/11/2016, que será gozado 
no período de 01.09.2021 a 30.09.2021.
eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cássia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0142/2021–16.08.2021
c o N c e d e r, à extensionista rural l- lidiaNe de soUZa silva - 
Matrícula nº 57175389/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
qüinqüênio: 17/10/2011 a 16/10/2016, que será gozado no período de 
01.09.2021 a 30.09.2021.

Protocolo: 694590

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
TERMO DE DISTRATO BILATERAL-Diário Oficial nº 34.675 de 
19/08/2021/Protocolo: 694169
oNDE Lê: Presidente em exercício: alberto JosÉ PaMPloNa filHo
LEiA-SE: Presidente da eMater-Pará: laNa roberta reis dos saNtos
ordeNadora: laNa roberta reis dos saNtos

Protocolo: 694656

DiSPENSA DE LicitAção
.

tERMo DE DiSPENSA DE LicitAção Nº018/2021
Processo: 2021/818527
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
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 empresa geoPrag soluções em geologia, sa-
neamento e Meio ambiente ltda-Me, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ nº 
24.514.708/0001-29.
obJeto: a licitação tem como objeto a contratação de empresa especiali-
zada no serviço de higienização de caixas d’água do escritório central da 
EMATER, conforme especificações relacionadas no item 14 do Termo de 
referência.
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fUNdaMeNtaÇÃo legal e JUstificativa de disPeNsa de licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso ii da lei 
nº 13.303/2016, decreto 856/2020 § 2º do artigo 2º, com observância a 
todas as formalidades legais que o caso requer. considerando o valor para 
contratação, conforme o Parecer Jurídico nº 111/2021-aJUr.
 valor do Processo: referente aos serviços a ser contratado, sendo o 
valor global de r$ 5.000,00 (cinco Mil reais) via proposta de menor valor, 
contante do Mapa comparativo de Preço (seq. 11).
recUrsos orÇaMeNtários:
PrograMa: 1297 – MaNUteNÇÃo da gestÃo
P.i./aÇÃo:  4120008338-c  –  oPeracioNaliZaÇÃo  das  aÇÕes adMi-
Nistrativas
foNte: 0261 – recUrsos PrÓPrios
eleM.desP: 339039 – oUtros serviÇos de terceiros – Pessoa JU-
ridica
valor MediaNa: r$ 5.646,67 (cinco Mil, seisssentos e quarenta e seis 
reais, e sessenta e sete centavos)
Marituba, Pa, 19 de agosto de 2021.
laNa roberta reis dos saNtos PresideNte da eMater/Pa

Protocolo: 694793

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 083/2021: beNeficiá-
rio: roberto iaNes da rocHa vieira Matrícula: 57175626; função: 
extensionista rural i; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; 
foNte: 0101; obJetivo: liberação de recurso para realização das ativi-
dades de ater conforme Proater 2021;MUNicÍPio: terra alta; elemento 
de despesa: 33903096= r$ 500,00; 33903996= r$ 300,00. Prazo para 
aplicação do recurso: 60 dias a partir da emissão da ordem bancária; 
Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação do recurso.orde-
Nador de desPesa: osvaldo vieira roMario.

Protocolo: 694903
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 085/2021: beNeficiá-
rio: ailsoN dos saNtos cardoso Matrícula: 5049555; função: exten-
sionista rural i; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 
0101; obJetivo: liberação de recurso para realização das atividades de 
ater conforme Proater 2021;MUNicÍPio: vigia de Nazare; elemento de 
despesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 60 dias 
a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 
15 dias após aplicação do recurso.ordeNador de desPesa:osvaldo 
vieira roMário.

Protocolo: 694904
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 084/2021:beNeficiá-
rio: Pedro correa rodrigUes; Matrícula: 54181909; função: exten-
sionista rural i; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 
0101; obJetivo: liberação de recurso para realização das atividades de 
ater conforme Proater 2021;MUNicÍPio: tome açu; elemento de des-
pesa: 33903096= r$ 500,00; 33903996= r$ 400,00. Prazo para aplicação 
do recurso: 60 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para 
Prestação de contas: 15 dias após aplicação do recurso. ordeNador de 
desPesa:osvaldo vieira roMário

Protocolo: 694898
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 82/2021: beNeficiário: 
iNácio Jorge freitas; Matrícula: 54187162; função: extensionista 
rural ii; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 0101; 
obJetivo: liberação de recurso para realização das atividades de ater 
conforme Proater 2021;MUNicÍPio: são francisco do Pará; elemento de 
despesa: 33903096= r$ 800,00. Prazo para aplicação do recurso: 60 dias 
a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 
15 dias após aplicação do recurso.ordeNador de desPesa:osvaldo 
vieira roMario.

Protocolo: 694892
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 70/2021:beNeficiário: 
JUcelY soUZa coelHo; Matrícula: 3177670; função: extensionista rural 
ii; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 0101; obJeti-
vo: liberação de recurso para realização das atividades de ater conforme 
Proater 2021;MUNicÍPio: bujaru; elemento de despesa: 33903096= r$ 
550,00; 33903996= r$ 350,00.Prazo para aplicação do recurso: 60 dias a 
partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias 
após aplicação. ordeNador de desPesas: osvaldo vieira roMário.

Protocolo: 694509
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 69/2021: beNeficiário: 
WilsoN leoNardo castro rodrigUes; Matrícula: 55586023; função: 
extensionista rural i;  PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; 
foNte: 0101; obJetivo: liberação de recurso para realização das ativi-
dades de ater conforme Proater 2021;MUNicÍPio: Marapanim; elemen-
to de despesa: 33903096= r$ 800,00. Prazo para aplicação do recurso: 
60 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de 
contas: 15 dias após aplicação. ordeNador de desPesas: osvaldo 
vieira roMário.

Protocolo: 694512
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 72/2021:beNeficiário: 
HiraN dias de araúJo; Matrícula: 57210196; função: extensionista 
rural ii; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 0101; 

obJetivo: liberação de recurso para realização das atividades de ater 
conforme Proater 2021;MUNicÍPio: curuçá; elemento de despesa: 
33903096= r$ 800,00. Prazo para aplicação do recurso: 60 dias a partir 
da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias 
após aplicação. ordeNador de desPesas: osvaldo vieira roMário.

Protocolo: 694528
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 71/2021: beNeficiário: 
daNiele feitosa da rocHa; Matrícula: 57211774; função: extensionis-
ta rural ii; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 0101; 
obJetivo: liberação de recurso para realização das atividades de ater 
conforme Proater 2021;MUNicÍPio: colares; elemento de despesa: 
33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 60 dias a partir 
da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias 
após aplicação. ordeNador de desPesas: osvaldo vieira roMário.

Protocolo: 694522
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 68/2021:beNeficiário: 
MaxiMiaNo JosÉ costa brito; Matrícula: 5035910; função: extensio-
nista rural ii; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 
0101; obJetivo: liberação de recurso para realização das atividades de 
ater conforme Proater 2021;MUNicÍPio: castanhal; elemento de des-
pesa: 33903096= r$ 700,00; 33903996= r$ 300,00. Prazo para aplicação 
do recurso: 60 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para 
Prestação de contas: 15 dias após aplicação. ordeNador de desPesas: 
osvaldo vieira roMário.

Protocolo: 694499
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 75/2021:beNeficiário: 
raiMUNdo ferreira da silva;Matrícula: 57174779;função: exten-
sionista rural i; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 
0101; obJetivo: liberação de recurso para realização das atividades de 
ater, conforme Proater 2021;MUNicÍPio: concórdia do Pará; elemen-
to de despesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 
60 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de 
contas: 15 dias após aplicação. ordeNador de desPesas: osvaldo 
vieira roMário.

Protocolo: 694853
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 79/2021:beNeficiário: 
laNor ladislaU de liMa; Matrícula: 3175332; função: auxiliar admi-
nistrativo; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 0101; 
obJetivo: recurso para assessorar, Monitorar e avaliar as atividades de 
ater, do Proater 2021 da região administrativa de castanhal;MUNicÍ-
Pio: castanhal;elemento de despesa: 33903096 r$ 3.065,00; 33903996 
r$ 400,00. Prazo para aplicação do recurso: 60 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação 
do recurso. ordeNador de desPesa:osvaldo vieira roMario

Protocolo: 694876
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 81/2021: beNeficiário: 
aNdersoN correa castro; Matrícula: 54197414; função: extensionis-
ta rural i; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 0101; 
obJetivo: liberação de recurso para realização das atividades de ater 
conforme Proater 2021;MUNicÍPio: são caetano de odivelas; elemen-
to de despesa: 33903096= r$ 800,00. Prazo para aplicação do recurso: 
60 dias;Prazo para Prestação de contas 60 dias;Prazo para Prestação de 
contas: 15 dias. ordeNador de desPesas: osvaldo vieira roMario.

Protocolo: 694883
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 74/2021: beNeficiário: 
raiMUNdo MarqUes da silva; Matrícula: 5036305; função: extensio-
nista rural ii; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 8711; foNte: 
0101; obJetivo: liberação de recurso para realização das atividades de 
ater, conforme Proater 2021;MUNicÍPio: Magalhães barata; elemen-
to de despesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 
60 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de 
contas: 15 dias após aplicação. ordeNador de desPesas: osvaldo 
vieira roMário.

Protocolo: 694648
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 73/2021: beNeficiá-
rio: geNivaldo alexaNdre soUZa de NaZarÉ; Matrícula: 57210225; 
função: extensionista rural ii; PrograMa: 1491;ProJeto-atividade: 
8711; foNte: 0101; obJetivo: liberação de recurso para realização das 
atividades de ater conforme Proater 2021;MUNicÍPio: igarapé açú; 
elemento de despesa: 33903096= r$ 1.300,00. Prazo para aplicação do 
recurso: 60 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Pres-
tação de contas: 15 dias após aplicação. ordeNador de desPesas: os-
valdo vieira roMário.

Protocolo: 694552

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiARiA Nº 136/2021; beNeficiário:aNtoNio claU-
dio goNÇalves do rosário JUNior;MatrÍcUla:5959641/1;fUNÇÃo:-
diretor adMiNistrativo;obJetivo:ProMover levaNtaMeNto e 
coNdiÇÕes de fUNcioNaMeNto do escritÓrio regioNal e local 
a NÍvel estrUtUral e fUNcioNal ;PerÍodo:26 À 28/08/2021;Nº de 
diárias:2,5 (dUas e Meia) diárias;destiNo: saNtarÉM;ordeNador 
de desPesa:laNa roberta reis dos saNtos

Protocolo: 694461
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SEcREtARiA DE EStADo DE MEio 
AMBiENtE E SuStENtABiLiDADE

.

.

.

ADMiSSão DE SERviDoR
.

Extrato do termo de Doação nº 018/2021
obJeto: transferência para o donatário de madeira serrada, apreendi-
da pela seMas através do termo de apreensão tad-19-12/7475704.
doador: secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
doNatário: comando da Marinha (estação radiogoniométrica da Mari-
nha em belém), cNPJ: 00.394.502/0096-05.
vigêNcia: Prazo previsto no programa, projeto ou plano apresentado 
pelo donatário.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 8.666/1993, lei federal nº 
9.605/1998, lei estadual nº 5.887/1995 e decreto estadual nº 204/2019.
sigNatários: José Mauro de lima Ó de almeida - secretário de esta-
do de Meio ambiente e sustentabilidade e segundo-sargento túlio rafael 
cordeiro de araújo – estação radiogoniométrica da Marinha em belém.

Protocolo: 694735

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 01366/2021-GAB/SEMAS, de 18.08.2021
servidora: lilia Marcia raMos reis
cargo: diretora
Matrícula: 5914585/5
i – desigNar, a servidora para responder pela secretaria adjunta de 
gestão administrativa e tecnologias - sagat, durante o impedimento do 
titular HUgo YUtaKa sUeNaga, matrícula nº 5945634/2, no período de 
23/08/2021 a 01/09/2021.
JosÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 694675
PoRtARiA Nº 01367/2021-GAB/SEMAS, de 18.08.2021
servidora: Jessica brilHaNte MacHado
cargo: assessor especial ii
Matrícula: 5893083/3
i – desigNar, a servidora Jessica brilHaNte MacHado, matrícula n° 
5893083/3, ocupante do cargo de assessor especial ii, para responder 
pela diretoria de gestão administrativa e financeira - dgaf, durante o im-
pedimento da titular lilia Marcia raMos reis, matrícula nº 5914585/5, 
no período de 23/08/2021 a 01/09/2021.
JosÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 694678

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 085/2021-SEMAS/PA
Pregão eletrônico: 021/2021-seMas/Pa
Processo Nº 2021/687657-seMas/Pa
objeto: aquisição de sacos biodegradáveis para atender as necessidades 
internas da secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade.
valor global: r$ 320.100,00
vigência: 19/08/2021 a 18/08/2022
assinatura: 19/08/2021
dotação orçamentaria: UNidade: 27102; gestÃo: 00001 Ptres: 
278338; foNte: 0116 – feMa eleMeNto: 339030; 449052; PlaNo iN-
terNo: 4120008338c / 4120008338e; aÇÃo: 183714
contratado: dds coMÉrcio de lixeiras e Placas ltda ePP (cNPJ/Mf 
nº 05.299.150/0001-61)
endereço: rua rio de Janeiro n°1195-d, bairro: Presidente Médici, cha-
pecó/sc, ceP: 89.802-211; (49) 3328-8895, (55) 3307-0600, ddscomer-
cio@ddscomercio.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 694900
coNtRAto: 084/2021-SEMAS/PA
Pregão eletrônico: 021/2021-seMas/Pa
Processo Nº 2021/687657 - seMas/Pa
objeto: aquisição de lixeiras para atender as necessidades internas da se-
cretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade.
valor global: r$ 75.392,26
vigência: 19/08/2021 a 18/08/2022
assinatura: 19/08/2021
dotação orçamentaria: UNidade: 27102 gestÃo: 00001 Ptres: 
278338; foNte: 0116 – feMa eleMeNto: 339030; 449052 ; PlaNo iN-
terNo: 4120008338c / 4120008338e; aÇÃo:183714.
contratado: fortcleaN coMÉrcio de eqUiPaMeNtos eireli (cNPJ/Mf 
nº 36.327.075/0001-29)
endereço: avenida Jardins de santa Mônica, nº 100 – sl 504 – blc 03, 

bairro: barra da tijuca, ceP: 22.793-095, rio de Janeiro–rJ,
(21) 2434-7764, e-mail: comercial@fortclean.rio.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 694879

.

.

AviSo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 027/2021
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de supri-
mentos de informática.
entrega do edital, disponível a partir do dia 20.08.2021: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 02/09/2021 às 10:00 h (horário de brasília)
20 de agosto de 2021.
Kristiane Maia gluck Paul
Pregoeiro oficial - seMas/Pa

Protocolo: 694885

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1375/2021 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 603402/2021 - gefaU-seMas;
resolve-se:
i – alterar o período de viagem, na Portaria Nº 814/2021-gab/seMas 
de 11/06/2021, publicado no doe nº 34.639 do dia 14/07/2021, que seria 
no período de 27/06 a 12/07/2021 – 15 e ½ diárias, para o período de 
01/07 a 12/07/2021 – 11 e ½ diárias.
belém, 18 de agosto de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 694399
PoRtARiA Nº 1322/2021 - GAB/SEMAS 16 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: Participar da 102ª reunião ordinária da abeMa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: brasília/df
Período: 31/08 a 01/09/2021 – 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: 693442
PoRtARiA Nº 1332/2021 - GAB/SEMAS 17 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: Participar das articulações em relação a elaboração do Plano de 
capacidades locais e do Plano Municipal de desenvolvimento sustentável, 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa, água azul do Norte/Pa, ourilândia/Pa, tucumã/
Pa e são félix do xingu/Pa
Período: 21/08 a 28/08/2021– 07 e ½ diárias
servidores:
– 5953107/1 - fraNcY rosY Nava de oliveira soUZa - (técnico em 
gestão de Meio ambiente)
- 55588165/4 - Maite aZevedo barbosa saUMa - (gerente)
ordeNadora: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 693445
PoRtARiA Nº 1351/2021 - GAB/SEMAS 17 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: Participar das articulações em relação a elaboração do Plano de 
capacidades locais e do Plano Municipal de desenvolvimento sustentável 
em água azul do Norte, tucumã, ourilândia do Norte e são félix do xingu.
origem: belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Parauapebas/Pa, água azul do Norte/Pa, tucumã/Pa, 
ourilândia do Norte/Pa e são félix do xingu/Pa.
Período: 22/08 a 28/08/2021 – 06 e ½ diárias.
servidores:
- 5956804/1 - aNa carla barros de soUZa – (téc. em gestão de Meio 
ambiente)
- 5951705/1 - glaYsoN fraNcisco beZerra das cHagas - (téc. em 
gestão de Meio ambiente)
- 6402936/2 - WelliNtoN barbosa Madeira - (assistente administra-
tivo)
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 693917
PoRtARiA Nº 1369/2021 - GAB/SEMAS 18 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: Prestar suporte e assessoramento técnico ao sr. secretário de 
estado em reunião com o Ministério do Meio ambiente.
origem: belém/Pa
destino: brasília/df
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Período: 23/08 a 25/08/2021 – 02 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: 694051
PoRtARiA Nº 1373/2021 - GAB/SEMAS 18 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: realização de capacitação em análise e validação de car para 
servidores das secretarias Municipais de Meio ambiente de cachoeira do 
arari, soure e salvaterra.
origem: belém/Pa
destino: salvaterra/Pa
Período: 22/08 a 28/08/2021 – 06 e ½ diárias.
servidores:
- 5899270/2 - aMaNda gaMa rosa - (técnico em gestão de Meio am-
biente)
- 5955053/1 - reNata loPes de HolaNda - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 694155
PoRtARiA Nº 1372/2021 - GAB/SEMAS 18 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica do meio biótico, referente à supressão.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 23/08 a 27/08/2021 – 04 e ½ diárias
servidores:
- 6005246/2 - davi goNcalves PiNto - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 59075661/2 - diego silva saldaNHa – (geólogo/gerente)
- 55586761/3 - fraNcis brUNo cHagas teixeira - (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 5954963/1 - eleNa alMeida de carvalHo - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
ordeNadora: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 694290
PoRtARiA Nº 1317/2021 - GAB/SEMAS 16 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: vistoria técnica nos empreendimentos W do N braga - Me, a e M 
bentes ltda - Me e tapajós fish .
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/Pa.
Período: 24/08 a 27/08/2021 – 3 e ½ diárias.
servidores:
- 5954877/ 1 - adaUto dos saNtos Mello filHo- (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 8400936/ 1 - sHeila cristiNa de soUZa MiraNda - (técnico em ges-
tão de Meio ambiente)
- 5952151/ 1 - tHadeU caNtao de soUsa - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 692605
PoRtARiA Nº 1274/2021 - GAB/SEMAS 16 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: realizar esclarecimento dos aspectos ambientais de projeto de 
mineração aurífera, em itaituba e reunião de informação car-Pct do ter-
ritório quilombola de cachoeira Porteira, em oriximiná.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/Pa, itaituba/Pa e oriximiná/Pa
Período: 25/08 a 31/08/2021 – 06 e ½ diárias.
servidor:
- 5946009/1- rodolPHo ZaHlUtH bastos - (secretário adjunto de ges-
tão e reg. ambiental)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 692689
PoRtARiA Nº 1326/2021 - GAB/SEMAS 16 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: Participar das articulações em relação a elaboração do Plano de 
capacidades locais e do Plano Municipal de desenvolvimento sustentável, 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: água azul do Norte/Pa, tucumã/Pa, ourilândia do Norte/Pa e são 
félix do xingu/Pa
Período: 23/08 a 26/08/2021 – 03 e ½ diárias.
servidor:
- 5930962/1 – raUl ProtáZio roMÃo - (secretário adj. de gestão de 
recursos Hídricos e clima)
ordeNadora: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 692995
PoRtARiA Nº 1334/2021 - GAB/SEMAS 16 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: Participar das articulações em relação a elaboração do Plano de 
capacidades locais e do Plano Municipal de desenvolvimento sustentável, 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: água azul do Norte/Pa, tucumã/Pa, ourilândia do Norte/Pa e são 

félix do xingu/Pa
Período: 21/08 a 28/08/2021 – 07 e ½ diárias.
servidor:
- 5938904/3 – eMaNUel lUcas Pereira liMa (cHefe de gabiNete).
ordeNadora: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 693156
PoRtARiA Nº 1175/2021 - GAB/SEMAS 28 DE JuLHo DE 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica nos empreendimentos, localizados nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: Zona rural de aveiro/Pa e Novo Progresso/Pa
Período: 23/08 a 27/08/2021 – 04 e ½ diárias
servidores:
- 5926176/2 - aNdersoN feliPe da costa freitas - (assessor especial)
- 5935087/2 - reNatalY triNdade silva - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 686104
PoRtARiA Nº 1181/2021 - GAB/SEMAS 29 DE JuLHo DE 2021.
objetivo: vistoria técnica em indústrias madeireiras, para subsidiar a aná-
lise técnica de avaliação de Estudo de Coeficiente de Rendimento Volumé-
trico (crv).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/Pa e Uruará/Pa
Período: 25/08 a 02/09/2021 – 08 e ½ diárias
servidores:
- 54189442/2 - rosiaNe da silva soUZa - (técnico em gestão de agro-
pecuária)
- 5927793/2 - cHarles alves Maciel Neto - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 686304
PoRtARiA Nº 1266/2021 - GAB/SEMAS 10 DE AGoSto DE 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica com a finalidade de verificar in loco as 
informações protocoladas nesta seMas/Pa, por ocasião da análise da soli-
citação de emissão de licença e vistoria de renovação no sisPass.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: anapú/Pa
Período: 23/08 a 27/08/2021 – 4 e ½ diárias.
servidores:
- 5845580/2 - solaNge HeNcHeN trevisaN – (téc. em gestão de Meio 
ambiente).
- 5888155/2 - Marcia cristiNa delfiNa – (téc. em gestão de Meio 
ambiente).
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 690571
PoRtARiA Nº 1277/2021 - GAB/SEMAS 10 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, no município 
de benevides.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: benevides/Pa
Período: 23/08 a 27/08/2021 – 4 e ½ diárias.
servidores:
- 5926171/3 - larissa de carvalHo liMa – (téc. em gestão de Meio 
ambiente).
- 5934221/1 - WeNdell vilHeNa de carvalHo – (téc. em gestão de 
Meio ambiente).
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 690762
PoRtARiA Nº 1379/2021- GAB/SEMAS 19 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: realizar manutenção na infraestrutura lógica e física de rede e 
servidores, e preventiva nas estações de trabalho dos municípios supra-
citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: altamira/Pa, itaituba/Pa e santarém/Pa
Período: 17/08 a 28/08/2021 – 11 e ½ diárias
servidores:
- 5931774/3 - cledeNilsoN garcia de alMeida - (assistente adminis-
trativo)
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 694495
PoRtARiA Nº 1380/2021 - GAB/SEMAS 19 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: documentar e fazer cobertura jornalística, referente a pauta das 
ações dos territórios sustentáveis, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: xinguara/Pa, tucumã/Pa, água azul do Norte/Pa e são félix do 
xingu/Pa
Período: 22/08 a 28/08/2021 – 06 e ½ diárias
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servidora:
- 6403656/1 - brUNa Neves brabo - (assessora)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 694508
PoRtARiA Nº 1377/2021 - GAB/SEMAS 19DE AGoSto DE 2021.
objetivo: Participar das articulações no que tange a elaboração do Plano de 
capacidades locais e do Plano Municipal de desenvolvimento sustentável 
em água azul do Norte, tucumã, ourilândia do Norte e são félix do xingu.
origem: belém/Pa
destino: água azul do Norte, tucumã, ourilândia do Norte e são félix do 
xingu.
Período: 22/08 a 28/08/2021 – 06 e ½ diárias.
servidor:
- 572158541 - JUliaNNe Maria alves MoUtiNHo Marta - (técnico em 
gestão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Márcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 694498
PoRtARiA Nº 1378/2021 - GAB/SEMAS 19 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: Participar das articulações no âmbito da elaboração do Plano de 
capacidades locais e do Plano Municipal de desenvolvimento sustentável 
em tucumã e são félix do xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Marabá/Pa, xinguara/Pa, são félix do xingu/Pa, tucumã/Pa e 
Parauapebas/Pa.
Período: 22/08 a 26/08/2021 – 04 e ½ diárias
servidora:
- 5958908/1 - caMille beNdaHaN beMergUY - (diretora)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 694482
PoRtARiA Nº 1381/2021 - GAB/SEMAS 19 DE AGoSto DE 2021.
objetivo: Participar das articulações no âmbito da elaboração do Plano de 
capacidades locais e do Plano Municipal de desenvolvimento sustentável 
em água azul do Norte, tucumã, ourilândia do Norte e são félix do xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Parauapebas/Pa, água azul do Norte/Pa, tucumã/Pa, 
ourilândia do Norte/Pa e são félix do xingu/Pa
Período: 22/08 a 28/08/2021 – 06 e ½ diárias
servidor:
- 5960931/1 - HaMiltoN ferreira de soUZa Neto - (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 694513
PoRtARiA Nº 1383/2021 - GAB/SEMAS 19 DE AGoSto DE 2021.
Objetivo: Conduzir veículo oficial da URE de Marabá a Parauapebas para 
buscar e acompanhar o exmo. secretário adjunto, sr. raul Protázio ro-
mão, nas reuniões que ocorrerão junto aos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: água azul do Norte/Pa, tucumã/Pa, ourilândia do Norte/Pa e são 
félix do xingu/Pa
Período: 21/08 a 27/08/2021 – 06 e ½ diárias
servidora:
- 5931888/2 - alex da silva costa - (Motorista )
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 694633

.

.

EDitAL DE iNtiMAção
.

EDitAL DE citAção
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar instaura-
do pela Portaria Nº 1670/2019-gab/correg de 15/10/2019, publicada 
no doe nº 34011 de 16/10/2019, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o disposto nos arts. 217 e 219, parágrafo único da lei estadual nº. 
5.810/94 c/c art. 256 do cPc, cita, pelo presente edital, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, o sr. carlos ferreira Nobre, Mat. nº 
5908999/2, ex-servidor desta seMas, e o intima a apresentar, no prazo 
de 15 (quinze) dias, na sede deste órgão, sito à tv. lomas valentina, nº 
2717, bairro: Marco, ceP: 66.095-770, belém/Pa, fone: (91)3184.3347 e 
e-mail: correg@semas.pa.gov.br, defesa escrita nos autos do Processo nº. 
2016/0000005973. os autos mencionado podem ser consultados, no ho-
rário de 08h às 14h, também na sede deste órgão, inclusive ser concedido 
complementação de cópias, em respeito a ampla defesa e ao contraditório.
MaNoel cristiNo do rêgo
Presidente

Protocolo: 693381

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

EDitAL DE cHAMAMENto PúBLico DPc/SEMAS Nº 001, DE 10 DE 
MARço DE 2021
aviso de resUltado PreliMiNar de seleÇÃo
a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade – seMas, no 

âmbito das atribuições e competências que lhe são conferidas pelo artigo 
7º do decreto estadual nº. 346, de 14 de outubro de 2019, torna público 
o resultado preliminar da fase seleção, em atendimento ao item 10.10 do 
referido edital, publicado no d.o.e. nº. 34.512, de mesma data, e que re-
gula o processo de seleção para a organização da sociedade civil gestora 
operacional e financeira do Fundo da Amazônia Oriental (FAO):

colocação 
preliminar candidata Nota final (Nf)

1º fundo brasileiro para a biodiversidade – 
fUNbio 144,1

2º sitawi finanças do bem – sitaWi 134,6

3º instituto brasileiro de administração 
Municipal – ibaM 123,8

4º instituto de avaliação, Pesquisa, Programas 
e Projetos socioambientais – ia 108,9

5º instituto conexões sustentáveis – 
coNexsUs 0,0

a seMas declara que, à exceção da 5ª colocada nesta fase, todas as can-
didatas submeteram os documentos exigidos para avaliação da comissão 
de seleção formalmente instituída, conforme edital.
belém, 19 de agosto de 2021.
JosÉ MaUro de liMa o’de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade – seMas
vice-Presidente do comitê gestor do fundo da amazônia oriental – cgfao

Protocolo: 691023
Extrato do termo de Doação nº 002/2021
obJeto: transferência para o donatário de madeira em tora, apreendi-
da pela seMas através do termo de apreensão nº 480/2017/gefaU.
doador: secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
doNatário: Prefeitura Municipal de senador José Porfírio, 
cNPJ: 05.421.110/0001-40.
vigêNcia: Prazo previsto no programa, projeto ou plano apresentado 
pelo donatário.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 8.666/1993, lei federal nº 
9.605/1998, lei estadual nº 5.887/1995 e decreto estadual nº 204/2019.
sigNatários: José Mauro de lima Ó de almeida - secretário de estado 
de Meio ambiente e sustentabilidade e andré Marques da silva – Prefeitu-
ra Municipal de senador José Porfírio (Procurador).

Protocolo: 694722
Extrato do termo de Doação nº 026/2021
obJeto: transferência para o donatário de madeira em tora, apreendi-
da pela seMas através do termo de apreensão tad-21-03/7020850.
doador: secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
doNatário: Prefeitura Municipal de Portel, cNPJ: 04.876.447/0001-80.
vigêNcia: Prazo previsto no programa, projeto ou plano apresentado 
pelo donatário.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 8.666/1993, lei federal nº 
9.605/1998, lei estadual nº 5.887/1995 e decreto estadual nº 204/2019.
sigNatários: José Mauro de lima Ó de almeida - secretário de estado 
de Meio ambiente e sustentabilidade e andré Marques da silva – Prefei-
to de Portel.

Protocolo: 694713

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

Portaria nº. 450 de 19 de agosto de 2021
designa comissão de fiscalização de contrato administrativo
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade 
do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019.
coNsideraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente 
ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do 
contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas; 
resolve: 
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do contrato 
nº 30/2020 da empresa Pará brasil segUraNÇa esPecialiZada ltda, 
a contar da data de assinatura do contrato:
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coMissÃo MatrÍcUla
Mariana bogéa de souza 5905131

Jossandra carvalho da rocha 55585772

art. 2º. são atribuições dos fiscais do contrato que compõe a comissão: 
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais; 
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato; 
iv - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado; 
v - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
vi - apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do con-
trato.
art. 3º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de gestão administra-
tiva e financeira - daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato. 
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário. 
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
Karla lessa beNgtsoN
Presidente do ideflor-bio
Portaria nº. 451 de 19 de agosto de 2021
designa comissão de fiscalização de contrato administrativo
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade 
do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019.
coNsideraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente 
ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do 
contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas; 
resolve: 
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do contrato 
nº 29/2020 da empresa caNtÃo vigilâNcia & segUraNÇa ltda, a con-
tar da data de assinatura do contrato:

coMissÃo MatrÍcUla

soraya tatiana Macedo alves 54186246

douglas da costa e silva 5952987

Patrícia cristina de leão Messias 57224309

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

Protocolo: 694949
PoRtARiA Nº 449 de 19 de agosto de 2021
art. 1º - autorizar o servidor diego costa lopes, matrícula nº 5960404, 
ocupante do cargo de gerente, carteira Nacional de Habilitação n° 
07438495852, Categoria AB, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, 

para realizar atividades referentes a gestão e Monitoramento das Uc’s 
campo da Mangabas, Padre tonetto, aPa algodoal e Monumento Natural 
do atalaia, no período de 20/08/2021 a 31/12/2021.
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 694890
PoRtARiA Nº. 448 de 19 de agosto de 2021
autorizar o afastamento do servidor edimilson aníbal Pinheiro, matrícula n° 
5940995, no período de 22 a 26/08/2021, com destino a belém-Pa. obje-
tivo: reunião administrativa com a ddf e gestores do Programa arPa. as 
despesas de viagem serão de responsabilidade do programa arPa.
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 694919
PoRtARiA Nº 446 de 19 de agosto de 2021
art.1º. designar o servidor Julio cesar soares cancela, matrícula nº. 
5960901, ocupante do cargo de gerente de escritório regional, como or-
denador de despesas do fundo de compensação ambiental - fca.
art.2º. esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Karla lessa beNgtsoN
Presidente do ideflor-bio

Protocolo: 694913
PoRtARiA Nº. 445 de 18 de agosto de 2021
autorizar o afastamento dos servidores, emmanuell carrolo sobrinho, ma-
trícula n° 57200772, Jefferson de Melo Campos, matrícula n° 5909053 e 
Henrique almeida cardela, matrícula n° 5890355 no período de 23/08 a 
05/09/2021, com destino a são felix do xingu-Pa. objetivo: Montagem e 
instalação de viveiros individuais para produção de mudas florestais na-
tivas e distribuição dos insumos na aPa triUNfo do xiNgU. as despe-
sas de viagem serão de responsabilidade do Projeto “Paisagens sustentá-
veis da amazônia”.
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 694437

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

A Presidente do instituto de Desenvolvimento florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
nº. 33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudica-
ção efetuada pela pregoeira no bojo do Pregão eletrônico n° 04 / 2021 
- ideflor-bio (Processo nº 2020 / 76158) contratação para aquisição de 
equipamentos direcionados ao suporte das atividades inerentes ao Proje-
to fortalecimento da cadeia de produção da palmeira do buriti (Mauritia 
flexuosa L.f.) na Comunidade do Ererê, Área de Proteção Ambiental Pay-
tuna e ao suporte técnico das ações que serão realizadas pela diretoria 
de gestão da biodiversidade – dgbio / gerência de sociobiodiversidade / 
Projeto fortalecimento do Manejo florestal comunitário e familiar no Pará. 
decide Homologar o aludido certame, efetuado sob o critério Menor Preço 
por item, em favor das seguintes licitantes vencedoras relacionadas em 
epigrafe abaixo:
1 - eMPresa toMada 1 aUdiovisUal eireli – cNPJ: 07.139.780/0001-
02 , pelo critério de menor preço no item 9, valor total  r$ 1.390,00.
2 - eMPresa Ma3 tecH iNforMatica eireli – cNPJ: 26.498.396/0001-
32, pelo critério de menor preço no item 2, valor total  r$ 4.590,00.
3 - eMPresa Patric diego caMPos aNdrade – cNPJ: 31.672.925/0001-
02, pelo critério de menor preço nos itens 5 e 10 valor total  r$ 7.568,00.
4 - eMPresa raUl MUeller scHraMM – cNPJ: 33.456.016/0001-62,  
pelo critério de menor preço nos itens 3 e 8 valor total r$ 5.280,00.
5 - eMPresa evaNdro goMes ferreira 01619513250 - cNPJ 
33.884.155/0001-97,  pelo critério de menor preço nos itens 1, 4, 6 e 
11 valor total r$ 7.389,00.
6 - eMPresa PUblic sHoP eletro eletrôNicos eireli - cNPJ 
34.354.190/0001-67,  pelo critério de menor preço no item 12  - valor 
total r$ 3.110,00.
7- eMPresa dirceU loNgo & cia ltda- cNPJ: 92.823.764/0001-03, pelo 
critério de menor preço no item 7- valor total r$ 7.416,00.
valor global: r$ 36. 743,00
data da Homologação: 18/08/2021
ordenadora de despesa: Karla lessa bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 694647

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 398 de 03 de agosto de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/819864 e art. 145 da lei 
estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar de reuniões, para planejar as operações de combate 
aos garimpos nas flotas
origem: belém-Pa
destino: santarém, oriximiná e Jaramacaru-Pa
Período: 02 a 19/08/2021 - 17,5 (dezessete e meia) diárias
servidor: Maria do Perpétuo socorro rodrigues de almeida - 5615003 - 
diretor
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 694444
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.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE SEGuRANçA PúBLicA
E DEfESA SociAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N.º 1259/2021 - GAB.SAGA/SEGuP
Belém - PA, 19 de agosto de 2021.
o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social, alaN ailtoN da silva gUiMarÃes, 
no uso de suas atribuições legais, e;
coNsideraNdo: o contrato administrativo n° 025/2021 - segUP, ce-
lebrado junto a empresa vr3 eireli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
12.507.345/0001-15, oriundo do Processo nº 2020/261400, decorrente do 
Pregão eletrônico nº 021/2020 - segUP/Pa, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de locaÇÃo de estrU-
tUra coM MoNtageM e desMoNtageM Para eveNtos eM geral, para 
atender as necessidades da secretaria de estado de segurança Pública e 
Defesa Social, conforme especificações e condições previstas no Termo de 
referência, anexo i do edital.
coNsideraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, o 
decreto nº 870/2013 e a instrução Normativa nº 02/2019 da age;
resolve: Nomear a servidora abaixo, em substituição ao sr cel. bM Hel-
TON CHARLES ARAÚJO MORAIS (MF. 5706386) para acompanhar e fiscali-
zar a execução do contrato n° 025/2021: - sUsaNa das graÇas carPi-
Na cHaves (Mf 57221689), como Presidente de comissão.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa

Protocolo: 694746
coNSELHo EStADuAL DE SEGuRANçA PúBLicA
PoRtARiA Nº 011/coNSEP
o Presidente do conselho estadual de segurança Pública – coNseP, no uso 
de suas atribuições legais, e.
coNsideraNdo o que dispõe a resolução nº 353/coNseP, de 13/12/2018, 
homologada pelo decreto nº 14, de 29/01/20119, publicado no doe 
33.793, de 30/01/2019, criando, constituindo e estabelecendo competên-
cias do comitê Permanente de religião de Matriz africana – cPrMa;
coNsideraNdo os ditames previstos nos arts 2º e 4º, da norma refe-
renciada no texto anterior, definindo a forma de constituição e início das 
atividades do grupo de trabalho;
coNsideraNdo a Portaria Nº 567/2021-ccg, de 31/03/2021.
r e s o l v e:
art. 1º dispensar e designar membros do comitê Permanente de religião 
de Matriz africana – cPrMa, previsto no art. 1º, da resolução 353/18-coN-
seP, de 13/12/18, homologado pelo decreto nº 14, de 29/01/2019 (doe 
33.793, de 30/01/2019), pelos seguintes membros:
Um (1) representante da secretaria de estado de segurança Pública e 
defesa social/segUP;
disPeNsar
titular: ten cel PM Jorge luiz aragão silva
NoMear
titular: cel bM Helton charles araújo Moraes
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus 
efeitos retroagem a partir de 05 de abril de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se
gabinete do Presidente do coNseP, em, 12 deagosto de 2021
Ualame fialho Machado
Presidente do coNseP
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 694657

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA N° 1237/2021-SAGA 
Belém, 18 de agosto de 2021
o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsideraNdo: o art. 81 da lei estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico único dos servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do estado do Pará.
coNsideraNdo: NúMero do laUdo: 78555
resolve: Prorrogar por 150(cento e cinquenta) dias de licença saúde, a 
servidora aMaZoNiNa reis e silva, técnico de administração e finanças, 
Mf nº 3152847/1, no período de 03/06/2021 à 30/10/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 694403

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 1164/2021 - SAGA, PUblicada eM doe Nº 
34.666, publicada em 11.08.2021
oNDE Lê: servidores(s): MJ bM Max ZilvaNdro PiNHeiro de Ma-
cedo
LEiA-SE: servidores(s): MaJ bM ZilvaNdro PiNHeiro de Macedo
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

Protocolo: 694874
PoRtARiA Nº 1235/2021-SAGA, de 18.08.2021, DoE n° 
34.675 de 19.08.2021.
conceder 30(trinta) dias de férias regulamentares à servidora PatrÍcia 
MileNa torres raiol, assessor ii, Mf 5950003/1, 2020/2021, no perío-
do de 02/08 a 31/09/2021.
onde se lê: 02/08 a 31/09/2021
Leia-se: 02/08 a 31/08/2021

Protocolo: 694560

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2021-SEGuP/PA
Processo adMiNistrativo Nº 2021/515075
o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de estado 
de segurança Pública e defesa social do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais resolve HoMologar o Pregão eletrônico nº 015/2021- segUP/
Pa, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação dos serviços de 
liMPeZa, desiNfecÇÃo e HigieNiZaÇÃo de caixa d’ágUa e cister-
Nas, coNtrole de vetores e Pragas UrbaNas e deseNtUPiMeNto, 
liMPeZa e retirada de resÍdUos sÓlidos de fossa, para atender a 
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, conforme especificações 
técnicas estabelecidas no termo de referência – anexo i do edital e seus 
anexos, pelo critério de menor preço por grupo as empresas:
grupo 1 - servisaM - servicos de saNeaMeNto e Meio aMbieNte 
ltda - cNPJ nº 21.332.050/0001-46
descrição: serviço de limpeza, desinfecção e higienização de caixa d’água 
e cisternas
valor total: r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
grupo 02 empresa reversa aMbieNtal serviÇos e coletora de re-
sidUos eireli - cNPJ nº 27.208.498/0001/39
descrição: serviço de desentupimento, limpeza e retirada de resíduos só-
lidos de fossa
valor total: r$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)
grupo 03 empresa xiNgU servicos e solUcoes aMbieNtais ltda - 
cNPJ nº 23.259.429/0001-01
descrição: serviço de controle de vetores e pragas urbanas
valor total: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reias)
belém,  19 de agosto de 2021.
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa segUP/Pa

Protocolo: 694500

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1229/2021–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 feliZ do xiNgU/Pa
PerÍodo: 27.06 a 04.07.2021
qUaNtidade de diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
servidor(es): sgt PM alexaNdre oliveira de liMa, Mf: 5701856-1
sgt PM edivaldo oliveira costa, Mf: 5047927-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1230/2021–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): tUcUrUi,vitoria do xiNgU e Porto de MoZ/Pa
PerÍodo: 23 a 05.08.2021
qUaNtidade de diárias: 14(quatorze) de alimentação e 13(treze) de 
pousada
servidor(es): sgt PM saNdoval sÉrgio Moraes de soUsa, 
Mf: 5676541-1
sgt PM Jacob raMos de arrUda, Mf: 5789036-1
cb PM iraNildo dos saNtos NasciMeNto, Mf: 4219372-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1231/2021–SAGA
obJetivo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Portel e breves/Pa
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PerÍodo: 10 a 16.08.2021
qUaNtidade de diárias: 07(sete) de alimentação e 06(seis) 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 1239/2021–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: 22 a 26.07.2021
qUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro ) de 
pousada
servidor(es):teN cel PM geraldo Magela da silva falcÃo JúNior, 
Mf: 5773989-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1240/2021–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): abaetetUba/Pa
PerÍodo: 09 a 13.08.2021
qUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
servidor(es):cb PM Marcos aNdrÉ saNtaNa MoNteiro, Mf: 
54194872-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1241/2021–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): ParagoMiNas/Pa
PerÍodo: 21 a 28.08.2021
qUaNtidade de diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
servidor(es): sgt PM JosÉ claUdio silva aleixo, Mf: 57059671-5
cb PM aNglesoN dos saNtos Macedo, Mf: 57200280-2
cb PM edNeY Pereira de soUZa, Mf: 4219344-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1242/2021–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): MocaJUba/Pa
PerÍodo: 15 a 22.08.2021
qUaNtidade de diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
servidor(es): cb PM lUÍs gUstavo do NasciMeNto, Mf: 57222288-1
sd PM diego cristHiaN saNta rosa ribeiro, Mf: 6039155-2
cb PM gabriel soares stocH, Mf: 57222222
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1243/2021–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): viseU/Pa
PerÍodo: 08 a 15.08.2021
qUaNtidade de diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
servidor(es): cb PM reNata PaNtoJa da costa, Mf: 57200584-1
cd PM dearlY silva MacHado, Mf: 57222217
cb PM arNaldo da coNceiÇÃo brito JúNior, Mf: 54195583-1
cb PM raNgel ferreira velasco, Mf: 57199749-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1244/2021–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): goiaNÉsia/Pa
PerÍodo: 22 a 23.08.2021
qUaNtidade de diárias: 01 ½ (uma e meia)
servidor(es): ferNaNdo beZerra liMa, Mf: 57192679
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1245/2021–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): tUcUrUi/Pa
PerÍodo: 04 a 08.08.2021
qUaNtidade de diárias: 04 ½ (quatro e meia)
servidor(es): JosÉ reNato rabelo silva, Mf: 57192661
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1246/2021–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: 01 a 05.08.2021
qUaNtidade de diárias: 04 ½ (quatro e meia)
servidor(es): deidY goMes da silva saNtaNa, Mf: 57207614
KaUê JosÉ PiMeNtel PoNtes, Mf: 57174586
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1247/2021–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): barcareNa/Pa
PerÍodo: 08 a 16.08.2021
qUaNtidade de diárias: 08 ½ (quatro e meia)
servidor(es): doMiNgos goNZaga costa, Mf: 5856590-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1248/2021–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): abaetetUba/Pa
PerÍodo: 16 a 17.08.2021
qUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
servidor(es): sgt PM Joabe dos saNtos goUveia, Mf: 50637010-1
sgt bM ricHards soUsa MarqUes, Mf: 55826993-1
cb PM NeHeMias Peixoto soares, Mf: 57222471-1
cb PM Jose roberto ribeiro costa, Mf: 54219443-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1249/2021–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): Marabá e redeNÇÃo/Pa
PerÍodo: 22 a 28.08.2021
qUaNtidade de diárias: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
servidor(es): teN cel PM MarcUs viNiciUs de castro alves, 
Mf: 5808103-1
cb PM lUciaNo vitor de soUZa crUZ, Mf: 54193235-1
cb PM Kleber daMasceNo saNtaNa, Mf: 54193240-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1250/2021–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): Maraba/Pa
PerÍodo: 22 a 26.07.2021
qUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro ) de 
pousada
servidor(es):teN cel PM alexaNdre MascareNHas dos saNtos, 
Mf: 5420628
teN cel PM MigUel âNgelo soUsa corrêa, Mf: 5808073-1
sgt bM carlos alberto oliveira de aqUiNo, Mf: 5634814-1
sgt bM ricHards soUsa MarqUes, Mf: 55826993-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1251/2021–SAGA
obJetivo: Para visita técnica.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): acará/Pa
PerÍodo: 11.08.2021
qUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor(es): Maria cristiNa foNseca de carvalHo, Mf: 57207763
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1252/2021–SAGA
obJetivo: Para visita técnica.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): acará/Pa
PerÍodo: 11.08.2021
qUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es):sgt PM JoaqUiM de Matos barreira JúNior, Mf: 
5795230-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1253/2021–SAGA
obJetivo: para suporte técnico no sistema siNesP cad e videomonito-
ramento.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Maraba/Pa
PerÍodo: 03 a 04.08.2021
qUaNtidade de diárias: 01 ½ (uma e meia)
servidor(es): Walber ferNaNdo batista sarMeNto, Mf: 59219902
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1254/2021–SAGA
obJetivo: Para adequação da rede local para acesso ao siNesP cad.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
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sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): caPaNeMa/Pa
PerÍodo: 13 a 15.08.2021
qUaNtidade de diárias: 02 ½ (duas e meia)
servidor(es): ebeNeZer da silveira coelHo filHo, Mf: 59219902
riHaN ricardo costa ferNaNdes, Mf: 5932089
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1255/2021–SAGA
obJetivo: Para visita técnica.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Maraba/Pa
PerÍodo: 24.08.2021
qUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor(es): aliNe roberta saavedra da silva, Mf: 57219599-3
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1256/2021–SAGA
obJetivo: para apoio aos servidores da Polícia Militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Maraba/Pa
PerÍodo: 09 a 10.08.2021
qUaNtidade de diárias: 01 ½ (uma e meia)
servidor(es):leoPoldo da rocHa barbosa, Mf: 5950597-1
JosÉ HUMberto de Melo JúNior, Mf: 57193016
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1257/2021–SAGA
obJetivo:para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): MaracaNÃ/algodoal/Pa
PerÍodo: 14 a 16.08.2021
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
servidor(es): sgt PM Marcos fabiaNo daMasceNo da silva, 
Mf: 5701414-1
sgt PM osvaldo baia da rocHa, Mf: 5589908-1
cb PM iraNildo dos saNtos NasciMeNto, Mf: 4219372-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1258/2021–SAGA
obJetivo:para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): abaetetUba/Pa
PerÍodo: 14 a 18.08.2021
qUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
servidor(es): sgt PM Jacob raMos de arrUda, Mf: 5789036-1
sd PM aNtôNio PaNtoJa ribeiro Neto, Mf: 5920953-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1260/2021–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): 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 george aUad carvalHo JúNior, Mf: 
54190834
sgt PM aNdersoN barbosa rodrigUes, Mf: 57173441
sgt PM MaNoel Maria goNÇalves dias, Mf: 57852431-1
sgt bM cláUdio sfreNdrecH JúNior, Mf: 54185311-1
qUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): brUNo de carvalHo leite, Mf: 54190834
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1261/2021–SAGA
obJetivo: para apoio ao sr. governador do estado.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 19 à 20.07.2021
qUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): aNtôNio Haroldo coelHo de alMeida, Mf: 3274179-5
artHUr ceZar aNaissi de Moraes, Mf: 54196044
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1262/2021–SAGA
obJetivo: 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): MUaNá/Pa

PerÍodo: 17 à 18.08.2021
qUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
servidor(es): cb PM WilliaM MarqUes de castro, Mf: 57232347
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃe
PoRtARiA Nº 1263/2021–SAGA
obJetivo: para missão governamental
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 20 à 22.07.2021
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
servidor(es): cb PM MarcUs viNiciUs da silva, Mf: 57222448
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1264/2021–SAGA
obJetivo: para missão governamental
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): xiNgUara/Pa
PerÍodo: 20 à 22.07.2021
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
servidor(es): MaJ bM ZilvaNdro PiNHeiro de Macedo, Mf: 
571741091
caP PM fraNcisco JosÉ castro de soUZa, Mf: 5196604-1
sgt bM Max soares de castro, Mf: 542782701
cb PM aNdersoN JosÉ oliveira liMa, Mf: 57232163-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1265/2021–SAGA
obJetivo: para apoio aos servidores da sesPa.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): ParaUaPebas/Pa
PerÍodo: 06 à 07.08.2021
qUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): MaUro correa soUsa, Mf: 5272254
JosÉ HUMberto de Melo JUNior, Mf: 57193016
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1266/2021–SAGA
obJetivo: para realizar translado da aeronave caravan Pt-Pbc “guardião 
07”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): MaNaUs/aM
PerÍodo: 06 à 10.08.2021
qUaNtidade de diárias: 4 ½ (quatro e meia)
servidor(es): Haroldo caÑiZo Pereira, Mf: 54197238-1
artHUr ceZar aNaissi de Moraes, Mf: 54196044
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1267/2021–SAGA
obJetivo: para entrega da embarcação “grupamento fluvial – algodoal 
06”.
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: 2 ½ (duas e meia)
servidor(es): raMiro araúJo alves, Mf: 5913111-1
aNtôNio da PaixÃo NoNato, Mf: 5949629-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1268/2021–SAGA
obJetivo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Portel e breves/Pa
PerÍodo: 10 à 16.08.2021
qUaNtidade de diárias: 6 ½ (seis e meia)
servidor(es): aNdersoN Moraes castro, Mf: 5946272-2
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
PoRtARiA Nº 1269/2021–SAGA
OBJETIVO: para acompanhar e fiscalizar a manutenção da aeronave Cara-
van c 208 Pt-Pbc “guardião 07”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): MaNaUs/aM
PerÍodo: 06 à 21.08.2021
qUaNtidade de diárias: 16(dezesseis) de alimentação e 15(quinze) de 
pousada
servidor(es): cb PM MoisÉs Medeiros de MiraNda, Mf: 4220028-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

Protocolo: 694856
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outRAS MAtéRiAS
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coNSELHo EStADuAL DE SEGuRANçA PúBLicA
Resolução Nº 426/20 coNSEP - 2021
ementa: Julgamento do relatório de atividades da corregedoria do de-
traN – ano 2020
o conselho estadual de segurança Pública/coNseP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução 351/18, de 12/12/2018 – regimento interno do 
coNseP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019(doe nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução 408-2020, homologada pelo decreto 
No 1.465, respectivamente.
considerando que a corregedoria do departamento de trânsito do Pará/
detraN, constitui-se órgão vinculado ao coNseP, conforme dispõe a re-
solução nº 162/coNseP, de 30 de março de 2011;
considerando o relatório confeccionado pelo seu corregedor Marlenilson 
luiz Pinheiro Miranda, que licenciado por motivo de saúde teve sua revisão 
feita pela corregedora geral, em exercício Marise Paes barreto Marques, 
com exposição temática na 363ª reunião ordinária do colegiado Pleno do 
coNseP, em 29/06/2021;
considerando a exposição do Parecer/voto da lavra do Perito criminal ce-
sar figueiredo cursino – conselheiro titular – representação das entida-
des e trabalhadores do sieds, no Plenário do coNseP, não suscitou quais-
quer restrições pelos conselheiros presentes da 364ª reunião ordinária, 
realizada em 10 de agosto de 2021 .
resolve
art.1º - o relatório de atividades da corregedoria do departamento de 
trânsito do Pará/ano 2020 cujo extrato está disposto no anexo, de auto-
ria e responsabilidade do Procurador autárquico Marlenilson luiz Pinhei-
ro Miranda/titular do cargo, com revisão feita pela Procuradora autárquica 
Marise Paes barreto Marques - corregedora em exercício, foi considerado 
aceitável pelo Plenário do coNseP.
art. 2º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 10 de agosto de 2021
UalaMe fialHo MacHado
Presidente do coNseP
secretário de estado de segurança Pública e defesa social
Anexo - Resolução Nº 426/21 coNSEP -
ExtRAto Do RELAtÓRio PARA PuBLicAção
1 - Matéria sob exame
 - assunto: relatório de atividades da corregedoria do detraN/Pa – ano 
2020.
2 - exigência regulamentar.
 - vinculação da corregedoria do detraN/Pa ao coNseP – resolução nº 
162/coNseP, de 30/03/2011.
3 – responsabilidade de confecção e apresentação
Procurador autárquico Marlenilson luiz Pinheiro Miranda/titular do car-
go, com revisão feita pela corregedora geral, em exercício Marise Paes 
barreto Marques e apresentado no Plenario do coNseP na 363ª ro, de 
29/06/2021.
4-análise preliminar da matéria pelo Plenário do coNseP
exposição do Parecer/voto da lavra do Perito criminal cesar figueiredo 
cursino – conselheiro titular – representação das entidades e trabalhado-
res do sieds, que extraímos na integra - voto: Mediante análise do relató-
rio acima mencionado, entende-se que a orientação, fiscalização, educação 
e os meios tecnológicos são ferramentas eficazes para esclarecer e sensi-
bilizar servidores para desempenharem com qualidade a correta aplicação 
de normas e procedimentos desta atividade laboral e que os meios digitais 
possibilitam acesso e facilidade da população mesmo diante do cenário 
social (covid-19) como também pelas dificuldades geográficas inerente 
ao nosso território. Neste contexto o estado tem papel fundamental como 
mediador nos serviços públicos de articulação local (municípios), salienta-
se que a lei 12.587/2012 estabelece que municípios com mais de 20mil 
habitantes devem elaborar um Plano de Mobilidade Urbana compatível e 
integrado com o Plano diretor e que ambos devem estar de acordo com o 
estatuto da cidade (art. 41,lei 10.257/2001-brasil). logo,conclui-se com 
voto favorável pela aprovação do relatório supramencionado, ressaltando 
neste ensejo, dentro das possibilidades de recursos, as considerações fi-
nais nos dois últimos parágrafos do item 3. “relatório e Parecer”.
comprovado ter sido editado o relatório dentro do padrão regulamen-
tar disposto na Portaria Nº 024/17 - coNseP, 27/12/2017 (doe nº 
33.530 de 04/01/2018) e Portaria Nº 05/18-coNseP, de 03/07/2018 
(doe Nº 33.653 de 10/07/2018).
5 – Julgamento do Plenário
 - aceitável o relatório de atividades do detraN (ano 2020) , por unani-
midade dos conselheiros presentes no Plenário da 364ª reunião ordinária, 
realizada em 10/08/2021.
belém/Pa, 10 de agosto de 2021 .
UalaMe fialHo MacHado
Presidente do coNseP
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 694658

coNSELHo EStADuAL DE SEGuRANçA PúBLicA
RESoLução Nº 427/ coNSEP-2020
eMeNta: relatório de atividades da corregedoria geral Penitenciária - ano 
2020
o conselho estadual de segurança Pública/coNseP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução 351/18, de 12/12/2018 – regimento interno do 
coNseP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019(doe nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução 408-2020, homologada pelo decreto 
No 1.465, respectivamente.
considerando que a corregedoria geral Penitenciária é vinculada ao coN-
seP, conforme dispõem as resoluções nº 066, de 16/12/2016 e nº 117, de 
12/03/2008, respectivamente;
considerando o relatório sobre os trabalhos desenvolvidos no ano de 
2020 elaborado pelo Procurador autárquico renato Nunes valle, e apre-
sentado no Plenário da 363ª reunião ordinária , realizada em 29/06/2021, 
pelo Procurador autárquico vitor ramos eduardo – corregedor geral Peni-
tenciário, em exercício.
considerando o parecer da lavra do advº José luiz guerreiro Holanda apre-
sentado pelo advº tiago lopes Pereira, conselheiros titular e suplente, 
respectivamente da representação do cedeca-eMaUs;
considerando que a exposição temática do relatório, apresentada no Ple-
nário do coNseP, não suscitou quaisquer restrições pelos conselheiros 
presentes da 364ª reunião ordinária, realizada em 10 de agosto de 2021.
resolve
art. 1º - o relatório de atividades da corregedoria geral Penitenciária – 
ano 2020, cujo extrato com as recomendações está disposto no anexo, de 
autoria e responsabilidade do Procurador autárquico renato Nunes valle e 
pelo Procurador autárquico vitor ramos eduardo – corregedor geral Pe-
nitenciário, em exercício, foi considerado aceito pelo Plenário do coNseP.
art. 2º - esta resolução entre em vigor na data de sua publicação.
belém, 10 de agosto de 2021
UalaMe fialHo MacHado
Presidente do coNseP
secretário de estado de segurança Pública e defesa social
ANExo
Resolução Nº 427/coNSEP - 2021
ExtRAto Do RELAtÓRio
1-Matéria sob exame:
assUNto: relatório de atividades da corregedoria geral Penitenciária / 
ano 2020.
2- exigência regimental
 - vinculação da corregedoria geral Penitenciaria do coNseP conforme 
dispõe a resolução nº 117/coNseP, de 12/03/2008.
3 - responsabilidade
 - corregedor geral Penitenciário/ seaP – Procurador autárquico renato 
Nunes valle, com apresentação feita pelo Procurador autárquico vitor ra-
mos eduardo, corregedor Penitenciário, em exercício, na 363ª reunião 
ordinária do coNseP, realizada em 31/05/2021.
4-análise preliminar da matéria pelo Plenário do coNseP
-comprovado ter sido editado o relatório dentro do padrão regulamen-
tar disposta na Portaria Nº 024/17 - coNseP, 27/12/2017. (doe nº 
33.530 de 04/01/2018) Portaria Nº 05/18-coNseP, de 03/07/2018 
(doe Nº 33.653 de 10/07/2018).
5-Parecer/voto
“....coNclUsÃo e voto- embora o relatório sendo produzido de forma 
circunstanciada, assim demonstrando as atividades desenvolvidas pelo Ór-
gão da corregedoria geral Penitenciária, concluindo que o desenvolvimen-
to dos trabalhos fora realizada de forma satisfatória, apesar dos percalços, 
especificamente decorrente da COVID-19, o qual estamos promissores e 
seus resultados, comparada as dificuldades encontradas, por exemplo: se 
ligadas a pessoal e material para melhor desenvolvimento dos trabalhos, 
ou mesmo quanto às logísticas implementadas. Pelas razões acima ex-
pendidas, voto pela aprovação do relatório elaborado de acordo com as 
Portarias 024/17 e 05/18-coNseP, tendo em vista os trabalhos realizados 
pela corregedoria geral Penitenciária de forma profícua.
6– Julgamento do Plenário
 - aceito o relatório de atividades, pela unanimidade dos conselheiros pre-
sentes no Plenário da Plenário da 364ª reunião ordinária, realizada em 
10/08/2021.
belém, 10 de agosto de 2021.
UalaMe fialHo MacHado
Presidente do coNseP
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 694663
coNSELHo EStADuAL DE SEGuRANçA PúBLicA
RESoLução Nº 428/coNSEP
eMeNta: relatório de atividades do disque-denúncia - anos 2019 e 2020
o conselho estadual de segurança Pública/coNseP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução 351/18, de 12/12/2018 – regimento interno do 
coNseP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019(doe nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução 408-2020, homologada pelo decreto 
No 1.465, respectivamente.
considerando que o disque-denúncia do sieds é vinculado tecnicamen-
te ao coNseP, conforme dispõe o art. 15, da lei estadual nº 7.584, de 
28/12/2011, sendo atribuição do colegiado, conhecer, analisar, avaliar e 
decidir sobre sua funcionalidade e desempenho;
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considerando o disposto no art. 2º da resolução 399, de 20 de setembro 
de 2020, homologada pelo decreto nº 1.253, de 22/12/2020;
considerando as competências do disque-denúncia, de gerenciamento do 
serviço de recebimento de denúncias anônimas feitas pela população, pro-
cedendo ao encaminhamento destas informações aos setores competentes 
da área de segurança pública ou excepcionalmente a outros órgãos, con-
forme sua natureza, para os procedimentos administrativos;
considerando que a exposição temática do relatório, apresentada pelo seu 
corregedor e o Parecer da lavra do advº Jarbas vasconcelos do carmo 
-- conselheira Nato/seaP, lido pelo cel PM rr athur rodrigues Moraes, 
conselheiro em exercicio no Plenário do coNseP, não suscitou quaisquer 
restrições pelos conselheiros presentes da 364ª reunião ordinária, reali-
zada em 10 de agosto de 2021 .
considerando a constatação da necessidade de aprimoramento da estrutu-
ra do serviço disque-denúncia, sendo necessário e imprescindível o aten-
dimento de suas postulações, de forma a torná-lo mais eficiente e eficaz no 
cumprimento de sua missão institucional;
Considerando finalmente, a manifestação favorável dos Conselheiros pre-
sentes na 364ª reunião ordinária, realizada em 10/08/2021, do parecer 
apresentado pela relatora do Processo nº 004/2021-coNseP.
resolve
art. 1º - aprovar o relatório de atividades do disque-denúncia – ano 2019 
e 2020 , conforme consta no anexo, devendo serem adotadas medidas 
técnicas e administrativas que possibilitem melhor desempenho do serviço, 
além de imprimir um funcionamento mais eficiente e eficaz à sociedade, 
das atividades sob sua responsabilidade.
art. 2º - esta resolução entre em vigor na data de sua publicação.
belém, 10 de agosto de 2021
UalaMe fialHo MacHado
Presidente do coNseP
secretário de estado de segurança Pública e defesa social
RESoLução Nº 428/2021 – coNSEP
ExtRAto Do RELAtÓRio
1-Matéria sob exame:
assUNto: Processo nº 004/2021 – coNseP - relatório de atividades do 
disque – denúncia – anos 2019 e 2020.
2- exigência regimental
art. 15, da lei nº 7.584, de 28/11/2011, além do disposto no art. 2º da 
resolução 399, de 20 de setembro de 2020, homologada pelo decreto nº 
1.253, de 22/12/2020;
3- confecção e apresentação do relatório o Plenário do coNseP
os relatórios de atividades dos aNos 2019 e 2020 foram confeccionados 
pela dPc Márcia contente barbosa, a época diretora do disque denúncia, 
feita na 362ª reunião ordinária do coNseP, no dia 31/05/2021.
4-análise preliminar da matéria pelo Plenário
o Parecer voto da lavra do advº Jarbas vasconcelos do carmo - conselhei-
ro Nato/seaP,foi lido no Plenário do coNseP pelo cel PM rr athur rodri-
gues Moraes, conselheiro em exercício, durante a 364ª reunião ordinária, 
realizada em 10 de agosto de 2021. comprovando ter sido editado dentro 
dos padrões e competência legal do disque denúncia.
5- Parecer
Parecer /voto (aNexo iii), que transcrevemos na integra “coNclUsÃo. 
em conclusão, ressalta-se a relevância do sistema disque-denúncia como 
importante meio de apoio para o desenvolvimento das diversas atividades 
dos órgãos de segurança pública do estado. Nesse contexto, faz-se im-
periosa a implementação de novas ferramentas e tecnologias, à exemplo 
de aplicativos para equipamentos de smartfones de telefonia celular com 
pacote de dados para acesso à internet, agilizando e facilitando o acesso 
do cidadão à exemplo do que já ocorre com a IARA no aplicativo específico 
de mensagens, visando a ampliação do alcance das ações desenvolvidas 
pelos agentes de segurança o combate à violência e criminalidade, sendo 
nesse ponto, elogiável as ferramentas inovadoras e efetivas do disque-
denúncia 181. ademais, atento à necessidade de ampliação do diálogo 
entre os órgãos de segurança e a oferta de novas ferramentas ao sistema 
de segurança, a gestão do disque-denúncia 181, após a realização de 
planejamento para o ano de 2021 estabeleceu como meta, a visitação às 
unidades das Polícias civil e Militar, além da implementação do site disque-
denúncia com a concentração em uma única página os novos canais de 
denúncia por meio das redes sociais: facebook, instagram e twitter, além 
da divulgação da inteligência Artificial Rápida e Anônima - IARA e seus 
respectivos canais de denúncia, com afixação de cartazes e painéis nos co-
letivos de transporte público, entre outras. Por fim, registra-se a aceitação 
e confiança da sociedade paraense no sistema Disque-Denúncia 181, con-
forme se verifica nos altos índices de chamadas direcionadas ao sistema. 
desse modo, chama-se a atenção para a importância da continuidade dos 
investimentos voltados para a aquisição de novas ferramentas, bem como 
para a constante capacitação dos agentes operadores desse sistema. Jar-
bas vascoNcelos do carMo - conselheiro Nato / secretário de estado 
de administração Penitenciário do Pará
conclusão 219/2020.
6– Julgamento do Plenário
 - aceito o relatório de atividades, pela unanimidade dos conselheiros pre-
sentes no Plenário da Plenário da 364ª reunião ordinária, realizada em 
10/08/2021.
belém, 10 de agosto de 2021
UalaMe fialHo MacHado
Presidente do coNseP
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 694664

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE NoMEAção DE fiScAL Nº 154/2021-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 nº 676/2018-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a 
empresa eqUatorial Pará distribUidora de eNergia s.a. MaNter 
o CB PM RG 40511 CRISTIANO ALBERTO PANTOJA MORAES, como fiscal 
interino do contrato; registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/Pa, 19 
de agosto de 2021; ricardo do NasciMeNto raMos – MaJ qoPM rg 
29213; cHefe do ceNtro de coMPras e coNtratos da PMPa.

Protocolo: 694493
PoRtARiA DE NoMEAção DE fiScAL Nº 155/2021-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 nº 106/2018-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a 
empresa loc eNgeNHaria ltda. MaNter o cb PM rg 36312 elivaldo 
PEREIRA RIBEIRO, como fiscal interino do Contrato; Registre-se, publique-
se, cumpra-se; belém/Pa, 19 de agosto de 2021; ricardo do Nasci-
MeNto raMos – MaJ qoPM rg 29213; cHefe do ceNtro de coMPras 
e coNtratos da PMPa.

Protocolo: 694494
Portaria de falecimento nº 078/2021 – 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 3322 salatiel de liMa PiNHeiro, faleceu na cidade de belém/
Pa, na data 08 de Junho de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito n° 
0682960155 2021 4 00021 099 0002826 09, expedida pelo registro civil 
das Pessoas Naturais, no dia 25 de Junho de 2021, apresentada e arquiva-
da no cvP, resolve:
art. 1º. exclUir do quadro de veteranos o cb PM rr rg 3322 salatiel 
de liMa PiNHeiro, em virtude do seu falecimento na data 08 de Junho 
de 2021;
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 08 de Junho de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
quartel em belém/Pa, 19 de agosto de 2021.
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JúNior – cel qoPM rg 18044
comandante geral da PMPa

Protocolo: 694877

.

.

ERRAtA
.

Errata da PoRtARiA Nº 101/20/Di/Df, contida no doe nº 34.442 do 
dia 22/12/2020; onde Lê-Se: servidor: cb PM genephe cristina Nasci-
mento rodrigues; cPf: 854.730.572-68; valor: r$ 1.226,00; Leia-Se: 
cb PM genephe cristina Nascimento rodrigues; cPf: 854.730.572-68; va-
lor: r$ 1.266,00. ordenador: Marcelo roNald botelHo de soUZa.

Protocolo: 694676

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADM Nº 016/2021 - EP/PMPA. obJeto: aquisição de 
50 redutores de velocidade tipo perfurador de pneu. valor total: r$ 
53.089,00. data de assiNatUra: 19/08/2021. vigêNcia: 19/08/2021 
a 18/08/2022. dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programa - 1502 – seguran-
ça Pública/ ação; (Projeto/atividade) - 8271 – fiscalização de trânsito; 
8272 – educação de trânsito; 8273 – Habilitação de condutores; 8274 
– regularização de veículos; elemento de despesa - 4.4.90.52 – Material 
de investimento; fonte de recurso - 0261 e/ou 0661; Plano interno – 
1050008271e. eMPresa: aNtoNio eUgeNio vilas boas eireli. cNPJ: 
28.288.621/0001-31. ordeNador: JosÉ dilsoN Melo de soUZa Jú-
Nior – cel qoPM - comandante-geral da PMPa.

Protocolo: 694870
coNtRAto ADMiNiStRAtivo nº. 084/2021-ccc/PMPA; cujo o ob-
jeto consiste na contratação de empresa especializada no fornecimento 
de aparelhos de ar condicionado com instalação para PMPa,. o valor do 
presente contrato é de r$ 258.800,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e 
oitocentos reais);refereNte ao Processo de licitaÇÃo 2021/550863, 
Modalidade PregÃo eletrôNico No 035/2021-cPl/PMPa; data da as-
sinatura: 13/08/2021; vigêNcia: 13/08/2021 a 12/08/2022; a desPesa 
coM este terMo aditivo ocorrerá: Programa: 1297 – Manutenção de 
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gestão; ação (Projeto/atividade): 26/8338 – operacionalização das ações 
administrativas; elemento de despesa: 4.4.90.52 - equipamento e mate-
rial permanente e 3.3.90.39 outros serviços de terceiros- pessoa jurídica; 
Plano interno: 4120008338e, 4120008338c; fonte do recurso:0101 e ou 
0301(recurso ordinário);eMPresa: Nvf coMÉrcio e serviÇos de cli-
MatidaÇÃo eireli; inscrita sob cNPJ Nº 41.401.446/0001-05; ordeNa-
dor: JosÉ dilsoN Melo de soUZa JúNior – cel qoPM.

Protocolo: 694736
coNtRAto ADMiNiStRAtivo nº. 082/2021-ccc/PMPA; cujo o ob-
jeto consiste na aquisição de corneta curta si bemol, niquelada com bocal. 
o valor do presente contrato é de r$ 34.380,00 (trinta e quatro mil e 
trezentos e oitenta reais). decorrente processo 2021/542885, modalidade 
pregão Nº 036/2021–cPl/PMPa; data da assinatura: 13/08/2021; vigêN-
cia: 13/08/2021 a 12/08/2022; a desPesa coM este terMo aditi-
vo ocorrerá: Programa:1297–Manutenção de gestão; ação (Projeto/
atividade): 26/8338 – operação das ações administrativas; elemento de 
despesa: 4.4.90.52-equipamento e material permanente; Plano interno: 
4120008338e; fonte do recurso:0101 (tesouro do estado);eMPresa: J P 
cavedoN soares, inscrita sob cNPJ Nº 10.925.677/0001-94; ordeNa-
dor: JosÉ dilsoN Melo de soUZa JúNior – cel qoPM.

Protocolo: 694732

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 020/2021/cPL/
PMPA
Pae Nº 2021/566977
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e o contratado orZil coNsUltoria e treiNa-
MeNto ltda, inscrito no cNPJ 21.545.863/0001-14.
do obJeto: contratação de pessoa jurídica para capacitação de policiais 
militares nos cursos “captação de recursos federais (convênios; contra-
tos de repasse; termos de fomento, colaboração e de Parceria; e ted) e 
da Nova lei de licitações e contratos (lei nº 14.133/2021).”.
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e JUstificativa de iNexigibilidade de 
licitaÇÃo: a presente contratação se fundamenta no art. 25, ii c/c o art. 
13, vi, da lei 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços que 
serão prestados.
valor estiMado: r$ 5.494,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e 
quatro reais).
recUrsos orÇaMeNtários: Programa: 1502 – segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – exposições, congressos e confe-
rência. Plano interno: 1050008832c. fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 
(recursos Provenientes de transferência - convênios e outros).
ordeNador resPoNsável: JosÉ dilsoN Melo de soUZa JúNior – 
cel PM, coMaNdaNte-geral da PMPa
foro: belém – estado do Pará.
data: 19 de agosto de 2021
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JúNior - cel PM rg 18044
coMaNdaNte-geral da PMPa

Protocolo: 694423

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 020/2021/cPl/PMPa, Pae 2021/566977, visando a contra-
tação de pessoa jurídica para capacitação de policiais militares nos cur-
sos “captação de recursos federais (convênios; contratos de repasse; 
termos de fomento, colaboração e de Parceria; e ted) e da Nova lei de 
licitações e contratos (lei nº 14.133/2021).”.
valor: r$ 5.494,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).
belém - Pa, 19 de agosto de 2021
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JúNior - cel PM rg 18044
coMaNdaNte-geral da PMPa

Protocolo: 694440

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

HoMoLoGAção
o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
eletrônico nº 034/2021 – cPl/PMPa – Pae n° 2021/423480, que tem por 
objeto “aquisição de mobília, eletroeletrônicos e materiais de informática 
para o aparelhamento de salas para desenvolvimento das atividades do 
Programa educacional de resistência as drogas e a violência – Proerd, 
nos municípios de abaetetuba, cametá, barcarena, Moju” e considerando o 
disposto no art. 5º, inciso iv, da lei estadual nº 6.474/02 combinado com 
o art. 13º, inc. v do decreto estadual nº 534/20.
resolve: 01 – Homologar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, de-
signada através da Portaria Nº 001/2021 – cPl/PMPa, de 19 de abril de 
2021, que adjudicou a proposta de preço apresentada pelas empresas:

iteM cNPJ/raZÃo social valor obJeto

1
PoNto iNfo coMercio e serviÇos de iNfor-

Matica eirelli
cNPJ:08.255.726/0001-87 

r$ 7.024,03 Mesa escritório

2
ac fraNco de alMeida coMercio Mat. Hos-

Pitalar eirelli
cNPJ:05.564.838/0001-21

r$ 590,00 conjunto de Mesa de escritório

3 r$ 9.000,00 cadeira de escritório

4 r$ 3.200,00 armário para escritório

5

giselY dos saNtos sarMeNto oliveira
cNPJ:42.254.594/0001-07

r$ 9.986,64 aparelho de ar condicionado 

6 r$ 3.841,90 refrigerador doméstico

8 r$ 2.247,00 televisor 

12 r$ 7.540,00 Projetor Multimídia

7 belPara coMercial ltda
cNPJ:05.903.157/0001-40 r$ 2.500,00 bebedouro água garrafão

9 silvaNe cristiNa dos saNtos viceNte
cNPJ:35.316.374/0001-03 r$ 27.092,00 Notebook

10
egc coMercio e atacadista de iNforMatica 

e eletro
cNPJ:31.768.037/0001-98

r$ 15.344,94 Projetor Multimídia

11 cleber NasciMeNto da rosa
cNPJ:11.142.525/0001-88 r$ 6.877,91 caixa acústica 

02 – Remeter o processo licitatório ao Escritório de Projetos da PMPA, a fim 
de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e emissão das 
respectivas notas de empenho.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
quartel em belém/Pa, 19 de agosto de 2021.
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JúNior - cel qoPM
comandante-geral da PMPa

Protocolo: 694451

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1378/21/Di/Df – objetivo: cumprir ações de Polícia Ju-
diciária; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: soure-
Pa; destino: belém-Pa; Período: 09 a 11/08/2021; quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; servidor: teN cel PM luiz augusto 
Moraes lobato; cPf: 271.289.462-68; valor: r$ 791,30. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1396/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
rondon do Pará-Pa; Período: 09 a 19/08/2021; quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sgt PM Jose ancelio de 
Jesus soares; cPf: 617.370.382-34; valor: r$ 2.637,60. sd PM Phelipe 
francisco gomes dos santos; cPf: 114.833.664-80; valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1397/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
rondon do Pará-Pa; Período: 30/07 a 09/08/2021; quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sd PM Jeferson da con-
ceição Pereira; cPf: 018.513.232-44; valor: r$ 2.532,00. sd PM bruna 
Mayara oliveira silva; cPf: 039.414.673-52; valor: r$ 2.532,00. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1398/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: oriximiná-Pa; Período: 15/07 a 14/08/2021; quantidade de diárias: 
30 de alimentação e 30 de pousada; servidores: sgt PM francisco aurisio 
silva Monteiro; cPf: 570.909.712-87; valor: r$ 7.912,80. sgt PM lu-
zykellen Printes figueira; cPf: 769.681.622-53; valor: r$ 7.912,80. cb 
PM Willhison dos santos sousa; cPf: 011.434.862-69; valor: r$ 7.596,00 
sd PM railson dos santos; cPf: 930.826.492-20; valor: r$ 7.596,00. or-
denador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1399/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 29/07 a 03/08/2021; quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 05 de pousada; servidores: cb PM robisson da 
silva serra; cPf: 877.779.322-68; valor: r$ 1.139,40. sd PM anderson 
Bonfim Ferreira; CPF: 005.958.062-36; Valor: R$ 1.139,40. Ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1400/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 29/07 a 03/08/2021; quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sgt PM onassis bar-
ros dos santos; cPf: 603.650.642-20; valor: r$ 1.186,92. sgt PM adenil-
son andrade da conceição; cPf: 449.418.202-82; valor: r$ 1.186,92. cb 
PM andrey coelho guimarães; cPf: 629.254.742-68; valor: r$ 1.139,40. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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PoRtARiA Nº 1401/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 29/07 a 03/08/2021; quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sUb teN PM gonçalo 
sousa da conceição; cPf: 357.414.492-04; valor: r$ 1.186,92. cb PM Éli-
ton corrêa de lima; cPf: 802.323.882-53; valor: r$ 1.139,40. sd PM alex 
sander da rocha esquerdo; cPf: 950.887.762-68; valor: r$ 1.139,40. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1402/21/Di/Df – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: belém-Pa; Período: 08 a 11/08/2021; quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: teN cel PM glauco coimbra 
Maia; cPf: 400.457.572-91; valor: r$ 949,56. ordenador: cel qoPM ro-
biNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1403/21/Di/Df – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: belém-Pa; Período: 08 a 11/08/2021; quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: caP PM Jorge luis lima 
tavares; cPf: 330.528.592-34; valor: r$ 870,42. cb PM fabio Martins 
Monteiro; cPf: 722.879.852-04; valor: r$ 759,60. ordenador: cel qoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1404/21/Di/Df – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: belém-Pa; Período: 08 a 11/08/2021; quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: teN cel PM luciano Morais 
ferreira; cPf: 468.242.432-72; valor: r$ 949,56. sgt PM adriano rodri-
gues de oliveira; cPf: 803.946.123-53; valor: r$ 791,28. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1405/21/Di/Df – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: belém-Pa; Período: 09 a 11/08/2021; quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; servidor: teN cel PM ricardo baia Po-
laro; cPf: 227.786.162-68; valor: r$ 791,30. ordenador: cel qoPM ro-
biNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1406/21/Di/Df – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; 
destino: belém-Pa; Período: 08 a 11/08/2021; quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: teN cel PM José luiz valli-
noto de sousa; cPf: 478.316.263-87; valor: r$ 949,56. cb PM anderson 
Marcio Monteiro Melo; cPf: 791.182.402-91; valor: r$ 759,60. ordena-
dor: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1407/21/Di/Df – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-
Pa; destino: capanema-Pa; Período: 25 a 29/03/2021; quantidade de di-
árias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidor: teN cel PM Marcio 
abud barbalho; cPf: 402.516.162-15; valor: r$ 1.266,08. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1408/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 09 a 12/08/2021; quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; servidores: cb PM Jorge Henrique saraiva 
dias; cPf: 899.646.672-72; valor: r$ 759,60. cb PM lucas thomás soa-
res ferreira Nobre; cPf: 022.486.002-08; valor: r$ 759,60. cb PM edson 
david santos costa; cPf: 632.162.132-34; valor: r$ 759,60. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1409/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: cachoeira do Piriá-Pa; Período: 04 a 13/08/2021; quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 09 de pousada; servidores: cb PM antonio lu-
civaldo Pereira de brito; cPf: 010.739.592-44; valor: r$ 2.405,40. cb PM 
osvaldo José da silva corrêa; cPf: 578.183.552-00; valor: r$ 2.405,40. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1410/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
cachoeira do Piriá-Pa; Período: 04 a 13/08/2021; quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 09 de pousada; servidor: cb PM antonio diego silva 
Nascimento; cPf: 008.555.922-90; valor: r$ 2.405,40. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1411/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
Nova esperança do Piriá-Pa; Período: 04 a 13/08/2021; quantidade de 
diárias: 09 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sd PM renato 
silva dos santos; cPf: 010.842.462-60; valor: r$ 2.405,40. sd PM rafael 
vasconcelos ferreira; cPf: 887.020.572-04; valor: r$ 2.405,40. ordena-
dor: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 694815
PoRtARiA Nº 1393/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; des-
tino: fortaleza-ce; Período: 15 a 18/08/2021; quantidade de diárias: 04 
de alimentação, 03 de pousada e 04 de indenizações; servidor: teN cel 

PM Josimar leão queiroz; cPf: 440.367.362-72; valor: r$ 1.747,83. in-
denização: r$ 337,60. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boU-
lHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PoRtARiA Nº 1394/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 18 a 19/08/2021; quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 01 de pousada; servidor: cel PM robinson augusto boulhosa 
bezerra; cPf: 319.918.232-15; valor: r$ 474,78. ordenador: cel qoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1395/21/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 18 a 19/08/2021; quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 01 de pousada; servidor: cel PM José dilson Melo de souza 
Júnior; cPf: 426.627.292-87; valor: r$ 474,78. ordenador: cel qoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 694602
PoRtARiA Nº 1379/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; 
destino: dom eliseu-Pa; Período: 05/08/2021; quantidade de diárias: 01 
de alimentação; servidor: cb PM fernando Juan sousa dos santos; cPf: 
044.294.423-49; valor: r$ 126,60. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1380/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; des-
tino: Jacareacanga-Pa; Período: 09 a 11/06/2021; quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; servidor: sd PM Hudson bandeira 
do Nascimento; cPf: 000.967.612-02; valor: r$ 633,00. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1381/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ipixuna do Pará-Pa; 
destino: Paragominas-Pa; Período: 03/08/2021; quantidade de diárias: 01 
de alimentação; servidor: cb PM elizeu vieira de Paulo; cPf: 013.456.113-
90; valor: r$ 126,60. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boU-
lHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PoRtARiA Nº 1382/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: barcarena-Pa; desti-
no: belém-Pa; Período: 03/08/2021; quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; servidor: sd PM romulo tiago Pantoja Neri; cPf: 846.518.492-53; 
valor: r$ 126,60. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PoRtARiA Nº 1383/21/Di/Df – objetivo:chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: barcarena-Pa; desti-
no: belém-Pa; Período: 10/08/2021; quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação ; servidor: sd PM romulo tiago Pantoja Neri; cPf: 846.518.492-53; 
valor: r$ 126,60. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PoRtARiA Nº 1384/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; 
destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 05/08/2021; quantidade de diá-
rias: 01 de alimentação ; servidor: sd PM dionizio lima de oliveira; cPf: 
016.383.333-86; valor: r$ 126,60. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1385/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; desti-
no: rurópolis-Pa; Período: 02 a 04/08/2021; quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; servidor: cb PM diego alessandro Miranda 
Pereira; cPf: 930.660.662-15; valor: r$ 506,40. ordenador: cel qoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1386/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: afuá-Pa; desti-
no: Portel-Pa; Período: 26 a 28/07/2021; quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; servidor: cb PM fabio vieira freitas; cPf 
:005.639.262-10; valor: r$ 506,40. ordenador: cel qoPM robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1387/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: breves-Pa; destino: 
são sebastião da boa vista-Pa; Período: 03 a 05/08/2021; quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidor: sgt PM evarildo 
Melo de souza ; cPf: 574.305.272-72; valor: r$ 659,40. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1388/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Prainha-Pa; destino: 
Monte alegre-Pa; Período: 03 a 05/08/2021; quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; servidor: cb PM fabricio fraia Maranhão; 
cPf: 024.123.762-98; valor: r$ 506,40. ordenador: cel qoPM robiN-
soN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
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PoRtARiA Nº 1389/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Prainha-Pa; destino: 
Monte alegre-Pa; Período: 24 a 26/08/2021; quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; servidor: sd PM Jorge anderson costa da 
silva; cPf: 000.962.662-01; valor: r$ 506,40. ordenador: cel qoPM ro-
biNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1390/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte alegre-Pa; 
destino: Prainha-Pa; Período: 24 a 26/08/2021; quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; servidor: cb PM elias campos alves; 
cPf: 791.355.522-04; valor: r$ 506,40. ordenador: cel qoPM robiN-
soN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1391/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte alegre-Pa; 
destino: belém-Pa; Período: 10 a 14/08/2021; quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; servidores: sUb teN PM Mario Jorge 
ribeiro dias; cPf: 205.687.622-15; valor: r$ 1.055,04. sgt PM Melquize-
deque dos santos Porto; cPf: 579.876.702-78; valor: r$ 1.055,04. cb PM 
Marcos Pereira Marques; cPf: 523.693.312-91; valor: r$ 1.012,80. cb PM 
Jonas dos santos farias filho; cPf: 513.596.002-30; valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1392/21/Di/Df – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: oriximiná-Pa; Período: 18 a 20/08/2021; quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; servidor: cb PM diêgo domingos farias 
barbosa; cPf: 010.479.722-39; valor: r$ 633,00. ordenador: cel qoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 694571

t.
.

toRNAR SEM EfEito
.

tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.675 
de 19/08/2021, referente as diárias, portarias nº 1378/21-df, que gerou o 
protocolo de publicação: 694067.
tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.668 
de 12/08/2021, referente as diárias, portarias nº 1164/21-df, que gerou o 
protocolo de publicação: 691006.

Protocolo: 694738

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

DiSPENSA DE LicitAção
.

DiSPENSA DE LicitAção
Ato DE DiSPENSA DE LicitAção Nº 010/2021 – fASPMPA.
o fUNdo de assistêNcia social da PolÍcia Militar do Pará – fas-
PM, por meio de sua diretoria executiva, usando das atribuições legais 
concedidas por meio da Portaria Nº 2034/2019 – dP/1, publicada em 
boletim geral da PMPa nº 185, de 04/10/2019, e publicada em d.o e nº 
34.004 de 08/10/2019, tendo como razão de convencimento o Parecer Ju-
rídico nº 0106/2021- assessoria Jurídica fasPMPa, e o Parecer do controle 
interno, através do Mem. nº 000/2021 - sci/fasPM, juntado aos autos do 
Processo nº 030/2021 – cPl/fasPM e por força do Mandato de segurança 
nº 0831486-41.2021.8.14.0301, 2ª vara da fazenda de belém, que visa 
suspender e anular os atos praticados na licitação PregÃo eletrôNico 
Nº 001/2021/cPl/fasPM (Processo nº 006/2021) - lote  01, resolve:
1 - aUtoriZar e ratificar a despesa, por meio de dispensa de licitação 
Nº 010/2021 – fasPMPa, em caráter emergencial, cujo objeto resumida-
mente destina-se à “coNtrataÇÃo eMergeNcial de eMPresa esPecia-
liZada Para a PrestaÇÃo de serviÇos terceriZados coM forNe-
ciMeNto de MÃo de obra de aPoio as atividades oPeracioNais e 
adMiNistrativas Para ateNder o fUNdo de assisteNcia social da 
Policia Militar do Pará – fasPM”. visando atender as melhorias para 
os contribuintes do fasPMPa , e com fundamento nos ditames insculpidos 
no art. 24, inciso iv, da lei federal nº 8.666/93, obedecidas as exigências 
legais e os princípios que regem o assunto, conforme proposta de preços 
mais vantajosa apresentada pela empresa eqUilibriUM Web serviÇos 
de iNforMática ltda, cPJ Nº 07.178.322/0001-74”, no valor global de 
r$ 579.366,00 (quinhentos e setenta e Nove Mil e trezentos e sessenta e 
seis reais), para o período de 06 (seis) meses, a contar de 1º de agosto 
de 2021.
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual ou outros instrumen-
tos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, auto-
rização de compra ou ordem de execução de serviço, conforme o disposto 
na lei 8.666/93.
belém, 19 de agosto de 2021.
eMersoN aNÍbal MesqUita MartiNs – teN cel qoPM rg 21188
resP/diretor do fasPM/Pa

Protocolo: 694527

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 172/2021/Gab. Diretor/fASPM – objetivo: Por ter se-
guido do município de castanhal-Pa para belém-Pa em virtude de realizar 
a condução de associados e dependentes a serviço deste fundo de assis-
tência social - fasPM. fUNdaMeNto legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: castanhal-Pa; destino: belém-Pa; Período de 03, 11 e 12 de 
agosto de 2021; quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação; Na 
categoria “b”; servidor: cb PM rg 33371 cleYsoN da silva costa; cPf: 
621.760.212-15, no valor: r$ 379,80. ordeNador: eMersoN aNÍbal 
MesqUita MartiNs; PraZo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) 
dias aPÓs a data de retorNo.

Protocolo: 694506
PoRtARiA Nº 173/2021/Gab. Diretor/fASPM – Por ter que seguir do 
município de santarém/Pa para os municípios de rurópolis e itaituba no 
período de 23 a 28 de agosto de 2021, em ação itinerante afim de tornar 
cientes os integrantes dessas localidades a respeito das novas diretrizes e 
programas implantados por este fasPM, além de realizar adesão de no-
vos associados, bem como realizar a divulgação, apresentação e venda 
de uniformes militares. fUNdaMeNto legal: lei. N° 5.119/84; pio de 
origem: santarém-Pa; destinos: rurópolis e itaituba - Pa; Período de 23 
a 28 agosto de 2021; quantidade de diárias: 06 diárias de alimentação 
e 05 de pousada na categoria “b”; servidores: sUb teN PM ataNael da 
silva brito; cPf: 323.851.962-04, no valor: r$ 1.450,68; sUb teN PM 
raiMUNdo NoNato Macedo de oliveira; cPf: 583.358.542-20, no va-
lor: r$ 1.450,68. ordeNador: eMersoN aNÍbal MesqUita MartiNs; 
PraZo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data de 
retorNo.

Protocolo: 694573

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 103/iN/coNtRAtoS DE 17 DE AGoSto DE 2021
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
resolve:
art. 1º alterar o art. 1º da Portaria Nº 001, de 13 de janeiro de 2021 e 
designar a  tcel qobM MôNica figUeiredo veloso, Mf: 5817145/1, 
como fiscal titular do contrato n° 262/2020, em substituição ao MaJ 
qobM elildo aNdrade ferreira, Mf:54185525/1.
art. 2° esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo goMes de soUZa – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 694603
PoRtARiA Nº 101/iN/coNtRAtoS  DE 17 DE AGoSto  DE 2021
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
resolve:
art. 1º alterar o art. 1º da Portaria Nº 017, de 12 de fevereiro de 2021 
e designar a  tcel qobM MôNica figUeiredo veloso, Mf: 5817145/1, 
como fiscal titular do contrato n° 210/2020, em substituição ao MaJ 
qobM elildo aNdrade ferreira, Mf: 54185525/1.
art. 2° esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo goMes de soUZa – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 694597
PoRtARiA Nº 100/iN/coNtRAtoS  DE 17 DE AGoSto  DE 2021
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
resolve:
art. 1º alterar o art. 1º da Portaria Nº 016, de 12 de fevereiro de 2021 
e designar a  tcel qobM MôNica figUeiredo veloso, Mf: 5817145/1, 
como fiscal titular do contrato n° 209/2020, em substituição ao MaJ 
qobM elildo aNdrade ferreira, Mf: 54185525/1.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo goMes de soUZa – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 694594
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PoRtARiA Nº 098/iN/coNtRAtoS 17 DE AGoSto DE 2021
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
em legislação peculiar.
resolve:
art. 1º. designar o 2° teN qoabM JosÉ reNato do aMaral brabo, 
Mf:5602491/1, como fiscal do contrato nº 070/2021, em substituição ao 
2° teN qobM raiMUNdo feliPe tavares Maciel, Mf:5932626/1, ce-
lebrado com a empresa liMPar liMPeZa e coNservaÇÃo ltda, cNPJ: 
08.775.721/0001-85, cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza com 
fornecimento de material para atender as necessidades do cbMPa, para 
acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 
8.666/93 e o art. 6º do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 
2013.
art. 2º. designar o 2° teN qobM raiMUNdo feliPe tavares Maciel, 
Mf:5932626/1, como fiscal suplente do referido instrumento contratual, 
em substituição ao caP qobM rodrigo oliveira ferreira de Melo, 
Mf: 57190103/1, que assumirá todas as atribuições do fiscal titular nos 
seus impedimentos e afastamentos, gozo de férias, e casos de ausência 
por motivo de força maior, conforme art. 66, 67, 70-a,70-b, 70-c e 71 da 
lei estadual n° 5.251/1985 (estatuto dos Policiais militares da PMPa) e 
regulamento do cbMPa.
art. 3º. o fiscal do instrumento contratual será o responsável por sua per-
feita execução, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados 
mediante termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 
da lei nº 8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do instrumento contratual que informe a 
diretoria de apoio logístico do cbMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e 
oito horas), qualquer afastamento que o impossibilite em dar continuidade 
nos trabalhos inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º. determinar ao fiscal que remeta até o 5º (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cbMPa.
art. 6º. revogar a Portaria N° 095 de 20 de julho de 2021, publicada no 
doe n°: 34.646 de 22 de julho de 2021.
art. 7º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
*republicada por ter saído com incorreção no doe: 34.671 no dia 
16/08/2021
HaYMaN aPolo goMes de soUZa - cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 694618
PoRtARiA Nº 102/iN/coNtRAtoS  DE 17 DE AGoSto  DE 2021
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
resolve:
art. 1º alterar o art. 1º da Portaria Nº 024, de 23 de fevereiro de 2021 
e designar a  tcel qobM MôNica figUeiredo veloso, Mf: 5817145/1, 
como fiscal titular do contrato n°195/2020, em substituição ao MaJ qobM 
elildo aNdrade ferreira, Mf: 54185525/1.
art. 2° esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo goMes de soUZa – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 694607
PoRtARiA Nº 104/iN/coNtRAtoS  DE 17 DE AGoSto  DE 2021
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
resolve:
art. 1º alterar o art. 1º da Portaria Nº 018, de 12 de fevereiro de 2021 
e designar a  tcel qobM MôNica figUeiredo veloso, Mf: 5817145/1, 
como fiscal titular do contrato n°214/2020, em substituição ao MaJ qobM 
elildo aNdrade ferreira, Mf: 54185525/1.
art. 2° esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo goMes de soUZa – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 694611

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
contrato: 090/2021-Pc/PA. Modalidade: Pregão eletrônico nº 
003/2021. Partes: PolÍcia civil do estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e c2a serviços em tecnologia da informática eireli. 
cNPJ nº 08.672.139/0001-93 objeto: contratação de empresa especiali-
zada na Prestação de serviço de impressão (outsourcing), de abrangência 

em todo o estado do Pará, deverá ser fornecido equipamentos, sistema 
de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, 
insumos/consumíveis, incluindo o papel, de acordo com as especificações 
técnicas, condições, quantidades que constam no edital, termo de refe-
rência e demais anexos, que são partes integrantes deste instrumento, 
independentemente de transcrição, a fim de atender as necessidades das 
Unidades da Polícia civil no estado do Pará. data da natura: 19/08/2021. 
vigência: 19/08/2021 à 19/08/2023. valor total: r$=6.148.493,52. or-
çamento: Programa de trabalho Natureza da despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 40101.06.181.1502.8266.339039.0101. estadual. 
Proc. nº 2020/1051844. contratado: c2a serviços em informática eireli. 
endereço: av. gentil bittencourt nº 554-a, bairro Nazaré, no município 
de belém/Pa. ordenadora: aNa MicHelle goNÇalves soares Zagalo. 
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil.

Protocolo: 694714

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo
Primeiro termo Aditivo ao contrato 067/2020-PcE/PA e n° 
9912499515-EBct. Partes: Polícia civil do estado do Pará, cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a empresa brasileira de correios e telégrafos, 
cNPJ nº 34.028.316/0018-51. exercício: 2021. objeto: o presente ins-
trumento tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato. Pro-
cesso nº 2021/813098 e Processo 53163.005910/2018-10-sei. data de 
assinatura: 12/08/2021(assinatura eletrônica). valor: r$=100.000,00(-
cem mil reais)/aNo. vigência: será de 12 (doze) meses a partir da data 
de sua assinatura, 12/08/2021 a 12/08/2022 orçamento: Programa de 
trabalho Natureza da despesa fonte de recurso origem do recurso. 
06.122.1297.8338.339039.0101-estadual. contratada: empresa brasileira 
de correios e telégrafos. endereço: av. Presidente vargas, nº 498, bairro 
da campina, ceP. 66.017-900 belém/Pa. fone: (91) 3211-3054 e 3211-
3148. ordenador de despesa: Walter reseNde de alMeida. delegado 
geral da Polícia civil.

Protocolo: 694379

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

ExtRAto DE coNtRAto
contrato 092/2021-Pc/PA. Modalidade: Pregão eletrônico nº. 
007/2021. Partes: PolÍcia civil do estado do Pará, cNPJ, nº. 
00.368.105/0001-06 e a empresa iNdústria gráfica brasileira ltda, 
cNPJ. nº.61.418.141/0001-13. objeto contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento continuo de Material de Película Protetora para 
carteira de identidade. valor: r$1.573.200,00 (hum milhão quinhentos e 
setenta e três mil e duzentos reais). assinatura do contrato: 18/08/2021.
vigência: contrato será de 12 meses contados a partir da data de sua as-
sinatura. Podendo ser prorrogado até o limite legal. orçamento: Programa 
de trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso, origem do recurso. 
06.422.1500.8804, 339039, 0101, estadual.Proc. nº. 2021/252433. con-
tratada iNdústria gráfica brasileira ltda,. endereço: alameda caia-
pós, nº. 525, bairro barueri, ceP. 06460-110, tel. (11) 4166-2300/2305, 
email: vendas@igb.com.br, na cidade de são Paulo/sP. ordenadora: aNa 
MicHelle goNÇalves soares Zagalo, chefe de gabinete do delegado 
geral da Polícia civil.

Protocolo: 694701

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto: 064/2021 – cPcRc
obJeto: o presente contrato tem como objeto a “aquisição de material 
permanente”, a fim de atender as necessidades deste Centro de Perícias 
Cientificas “Renato Chaves” (sede), Unidades Regionais e Núcleos Avan-
çados.
data da assiNatUra: 19/08/2021.
valor: r$ 21.030,00 (vinte um mil e trinta reais).
vigêNcia: 19/08/2021 a 18/08/2022.
Modalidade: Pregão eletrônico n° 032/2021 – cPcrc
foro: Justiça estadual, comarca de belém/Pa.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Ptres: 858268; foNte: 0660/0661; NatU-
reZa da desPesa: 449052; Pi: 1050008268e;
coNtratado: a empresa evaNdro goMes ferreira – Mei, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 33.884.155/0001-97 com sede estabelecida à rua Nova 
esperança nº 5, Murinin, benevides – Pará, ceP 68.795-000.
ordeNador de desPesas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 694923
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.

.

AviSo DE LicitAção
.

Pregão Eletrônico nº 041/2021 - cPc”Rc”
Pae nº 2021/746353
objeto: “aquisição de equipamentos Médico-Hospitalares de radiologia”, 
para atender ao plano de modernização dos equipamentos destinados às 
atividades periciais desta Sede do 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: 01 de setembro de 2021, às 10h (Horário de brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da silva Mascarenhas

Protocolo: 694670

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 009/2021
Partes: como contratante, ceNtro de PerÍcias cieNtificas reNa-
to cHaves, pessoa jurídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.664.871/0001-86 e de outro lado, como contratada, a empresa total-
cad coMÉrcio e serviÇos eM iNforMática ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita sob o cNPJ n° 08.175.591/0001-40.
obJeto: aqUisiÇÃo de softWare de cad 3d, para atender as neces-
sidades deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, através de 
emenda Parlamentar, da ação orçamentária 8855, contido no programa 
2018 que objetiva o fortalecimento das instituições de segurança Pública.
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e JUstificativa de iNexigibilidade de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, da 
lei nº 8.666/1993, inexigibilidade de licitação nº 009/2021, Processo nº 
2020/118151, convênio nº 894653/2019, considerando que o material é 
fornecido exclusivamente.
valor: r$ r$ 14.388,00 (quatorze mil trezentos e oitenta e oito reais).
valor orÇaMeNtário:
PlaNo iNterNo: 1050008268e | foNte: 0106/6101
NatUreZa da desPesa: 449052 | Ptres: 858268
vigêNcia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
administrativo.
ordeNador resPoNsável: celso da silva Mascarenhas
belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
celso da silva MascareNHas
diretor geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 694385

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
O Diretor-Geral resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 
009/2021, para atender as necessidades do Centro de Perícias Cientificas 
renato chaves.
valor: r$ 14.388,00 (quatorze mil trezentos e oitenta e oito reais).
belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
celso da silva MascareNHas
diretor geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 694392

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N°. 967/ 2021
obJetivo: conduzir veículo.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: anderson Hage oda
cPf: 633.911.552-72
MatrÍcUla: 5920378 / Motorista;
origem:  belÉM - Pa  destino:  MoJú - Pa.
diária: 01 (Uma) PerÍodo:  15/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1049/ 2021
OBJETIVO: ficar a disposição.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: leidiane ferreira Maciel
cPf: 703.310.222-49
MatrÍcUla: 57223202/4/ auxiliar técnico de Perícias;
origem:  belÉM - Pa  destino:  castaNHal - Pa.
diária: 01 (Uma) PerÍodo:  28/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1051/ 2021
obJetivo: ficar a disposição.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: leidiane ferreira Maciel
cPf: 703.310.222-49

MatrÍcUla: 57223202/4/ auxiliar técnico de Perícias;
origem:  belÉM - Pa  destino:  castaNHal - Pa.
diária: 01 (Uma) PerÍodo:  25/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 1053/ 2021
obJetivo: ficar a disposição.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: leidiane ferreira Maciel
cPf: 703.310.222-49
MatrÍcUla: 57223202/4/ auxiliar técnico de Perícias;
origem:  belÉM - Pa  destino:  castaNHal - Pa.
diária: 01 (Uma) PerÍodo:  31/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,

Protocolo: 694517
PoRtARiA N°. 811/ 2021
abdoN alberto a. dos saNtos
MatrÍcUla: 5832470/1
cargo: Perito criminal
cidade: itaitUba - Pa
diária: 06 1/2 (seis e meia) PerÍodo: 27/06/2021 a 03/07/2021
obJetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 755/ 2021
Maria aUxiliadora de JesUs saNta brigida
MatrÍcUla: 5914938
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: bragaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PerÍodo: 21/07/2021 a 31/07/2021
obJetivo: operação verão.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 990/ 2021
eriKa betaNia silva rego
MatrÍcUla: 5891683
cargo: assistente administrativo
cidade: belÉM - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PerÍodo: 09/08/2021 a 14/08/2021
obJetivo: Programa capacitação continuada.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 989/ 2021
debora Maria barros loPes
MatrÍcUla: 57190374
cargo: assistente administrativo
cidade: belÉM - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PerÍodo: 09/08/2021 a 14/08/2021
obJetivo: Participar de programa capacitação continuada. .
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 694823
PoRtARiA N°. 957/ 2021
JoNatas PortilHo de Melo
MatrÍcUla: 59418821-1
cargo: Motorista
cidade: sta.iZabel do Pará - Pa
diária: meia PerÍodo: 06/07/2021
obJetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 1075/ 2021
Jessica ferreira da silva
MatrÍcUla: 5955860/1
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: belÉM - Pa
diária: 04 1/2 (quatro e meia) PerÍodo: 19/07/2021 a 23/07/2021
obJetivo: realizar treinamento técnico.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 1076/ 2021
fredsoN da silva albUrqUerqUe
MatrÍcUla: 5948604
cargo: Motorista
cidade: Marabá - Pa
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 04/08/2021
obJetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 1078/ 2021
aNdrÉ leaNdro de Melo
MatrÍcUla: 5848156/1
cargo: Perito criminal
aNtoNio ercilei de aNdrade
MatrÍcUla: 55590320/2
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: cacHoeira do Piriá - Pa
diárias: 06 1/2 (seis e meia) PerÍodo: 26/07/2021 a 01/08/2021
obJetivo: realizar Perícia técnica.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 694846
PoRtARiA N°. 866/ 2021
edêMia de fátiMa de oliveira NUaYed
MatrÍcUla: 732443/2
cargo: Perito criminal
cidade: Marabá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 05/07/2021 a 06/07/2021
obJetivo: realizar visita técnica.
dr. celso da silva MascareNHas
diretor geral
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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

Protocolo: 694860
PoRtARiA N°. 1079/ 2021
aNdreYssa saYUri WataNabe daMoUs
MatrÍcUla: 5958414/1
cargo: Perito criminal
rafael goMes Pereira
MatrÍcUla: 5958379/1
cargo: Perito criminal
cidade: s.doMiNgos do caPiM - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 26/06/2021 a 27/06/2021
obJetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 1080/ 2021
edilberto goMes da cUNHa
MatrÍcUla: 8400734
cargo: auxiliar operacional
eUdeto alves goMes JUNior
MatrÍcUla: 5955847
cargo: auxiliar operacional
cidade: garrafÃo do Norte - Pa
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 30/07/2021
obJetivo: realizar remoção cadavérica.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 1082/ 2021
leidiaNe ferreira Maciel
MatrÍcUla: 57223202/4
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: castaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 13/07/2021
obJetivo: auxiliar o médico.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 1071/ 2021
lUcas aleNcar dos saNtos
MatrÍcUla: 5922383
cargo: auxiliar operacional
cidade: belÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 22/07/2021 a 24/07/2021
obJetivo: conduzir viatura.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 694862
PoRtARiA N°. 1034/ 2021
obJetivo: auxiliar Perito.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: lenay vieira da costa
cPf: 016.220.532-57
MatrÍcUla: 5950763 / auxiliar operacional;
origem:  abaetetUba - Pa  destino:  caMetá - Pa.
diária: 01 (Uma) PerÍodo:  27/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1039/ 2021
obJetivo: realizar perícia técnica.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: ezio Pires de souza
cPf: 528.683.892-87
MatrÍcUla: 5952372/1 / Perito criminal;
servidor: gilson ribeiro Magalhães
cPf: 657.028.592-00
MatrÍcUla: 59489761 / Motorista;
servidor: rodrigo da silva araujo
cPf: 653.540.602-49
MatrÍcUla: 54185310 / auxiliar técnico de Perícias;
origem:  Marabá - Pa  destino:  itUPiraNga - Pa.
diárias: meia  PerÍodo:  29/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1041/ 2021
obJetivo: conduzir veículo.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: Wiston aparecido silva dos santos
cPf: 660.600.362-87
MatrÍcUla: 5892889/1 / Motorista;
origem:  altaMira - Pa  destino:  tUcUrUÍ - Pa.
diária: 1.5 (Uma e meia) PerÍodo:  31/07/2021  a 01/08/2021.
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1042/ 2021
obJetivo: realizar remoção cadavérica.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: José coelho spanner
cPf: 303.952.912-91
MatrÍcUla: 57192970/3/ auxiliar operacional;
servidor: valdir ribeiro silva
cPf: 287.758.212-49
MatrÍcUla: 54181634/4/ auxiliar operacional;
origem:  Marabá - Pa  destino:  roNdoN do Pará - Pa.
diárias: meia  PerÍodo:  31/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,

Protocolo: 694574

PoRtARiA N°. 988/ 2021
obJetivo: realizar levantamento.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: ednaldo alcesano da silva
cPf: 519.959.302-10
MatrÍcUla: 5955628/1 / auxiliar operacional;
servidor: Jocy da silva gonçalves
cPf: 426.244.362-00
MatrÍcUla: 57200690/1/ Motorista;
servidor: valdir ribeiro silva
cPf: 287.758.212-49
MatrÍcUla: 54181634/4/ auxiliar operacional;
servidor: Walldiney Pedra gurgel
cPf: 517.636.562-68
MatrÍcUla: 5819679/3 / Perito criminal;
origem:  Marabá - Pa  destino:  s.geraldo aragUaia - Pa.
diárias: meia  PerÍodo:  16/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1021/ 2021
obJetivo: realizar perícia técnica.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: ewerton reginaldo dos santos Neves
cPf: 949.194.452-53
MatrÍcUla: 5895727/1 / auxiliar técnico de Perícias;
servidor: gilson ribeiro Magalhães
cPf: 657.028.592-00
MatrÍcUla: 59489761 / Motorista;
servidor: Marcelo Moraes
cPf: 371.496.362-68
MatrÍcUla: 54185853/1/ Perito criminal;
origem:  Marabá - Pa  destino:  ParaUaPebas - Pa.
diárias: 01 (Uma) PerÍodo:  01/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1048/ 2021
obJetivo: conduzir veículo.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: Josias Matias Muniz
cPf: 624.697.462-72
MatrÍcUla: 5923908 / auxiliar operacional;
origem:  itaitUba - Pa  destino:  Novo Progresso - Pa.
diária: 1.5 (Uma e meia) PerÍodo:  13/07/2021  a 14/07/2021.
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1052/ 2021
obJetivo: ficar a disposição.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: leidiane ferreira Maciel
cPf: 703.310.222-49
MatrÍcUla: 57223202/4/ auxiliar técnico de Perícias;
origem:  belÉM - Pa  destino:  castaNHal - Pa.
diária: 01 (Uma) PerÍodo:  22/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,

Protocolo: 694561
PoRtARiA N°. 1023/ 2021
obJetivo: auxiliar na perícia.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: carlene do socorro Monteiro lima
cPf: 733.447.102-49
MatrÍcUla: 5955875 / auxiliar técnico de Perícias;
servidor: fredson da silva alburquerque
cPf: 866.071.702-34
MatrÍcUla: 5948604 / Motorista;
servidor: Paulo Henrique ramos oliveira
cPf: 029.190.572-27
MatrÍcUla: 5960230 / auxiliar operacional;
origem:  tUcUrUÍ - Pa  destino:  viciNal boM JesUs (tUcUrUi) - Pa.
diárias: meia  PerÍodo:  10/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1037/ 2021
obJetivo: realizar perícia.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: edêmia de fátima de oliveira Nuayed
cPf: 245.973.172-87
MatrÍcUla: 732443/2 / Perito criminal;
origem:  belÉM - Pa  destino:  Marabá - Pa.
diária: 2.5 (duas e meia) PerÍodo:  06/08/2021  a 08/08/2021.
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
PoRtARiA N°. 1067/ 2021
obJetivo: ficar á disPosiÇÃo.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: leidiane ferreira Maciel
cPf: 703.310.222-49
MatrÍcUla: 57223202/4/ auxiliar técnico de Perícias;
origem:  belÉM - Pa  destino:  castaNHal - Pa.
diária: 01 (Uma) PerÍodo:  07/07/2021
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,
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PoRtARiA N°. 1070/ 2021
obJetivo: Perícia técnica.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: Manoel adalberto Matos de oliveira
cPf: 166.714.652-15
MatrÍcUla: 3312046/2 / Perito criminal;
origem:  belÉM - Pa  destino:  N. esPeraNÇa Piriá - Pa.
diária: 2.5 (duas e meia) PerÍodo:  21/07/2021  a 23/07/2021.
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas,

Protocolo: 694683

.

.

ALtERAção DE féRiAS
.

PoRtARiA N°241/21 DE 18 DE AGoSto DE 2021 – GAB/DGcPcRc
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtificas “reNato cHa-
ves”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto governa-
mental s/n publicado no doe Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo n° 
2021/895735.
r e s o l v e:
traNsferir o gozo de férias do servidor beNedito leÃo goNZaga, 
Perito criminal, matrícula n°5233291/2, de 01.09.2021 a 30.09.2021, 
concedida pela Portaria N°218//21-gab/cPcrc de 28.07.2021, publi-
cada no doe nº 34.656 de 02.08.2021, para o período de 01.12.2021 a 
30.12.2021.
registre-se e cUMPra-se.
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 18 de agosto de 
2021.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 694386
PoRtARiA N°240/21 DE 18 DE AGoSto DE 2021 – GAB/DGcPcRc
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtificas “reNato cHa-
ves”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto governa-
mental s/n publicado no doe Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Memo. N°218/2021-
doc. forense/ic.
r e s o l v e:
traNsferir o gozo de férias do servidor JosÉ edMilsoN lobato JUNior, 
Perito criminal, matrícula n°54188030/1, de 01.09.2021 a 30.09.2021, 
concedida pela Portaria N° 218//21-gab/cPcrc de 28.07.2021, publi-
cada no doe nº 34.656 de 02.08.2021, para o período de 01.11.2021 a 
30.11.2021.
registre-se e cUMPra-se.
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 18 de agosto de 
2021.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 694383
PoRtARiA N°239/21 DE 18 DE AGoSto DE 2021 – GAB/DGcPcRc
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtificas “reNato cHa-
ves”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto governa-
mental s/n publicado no doe Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2021/832439.
r e s o l v e:
sUsPeNder, a contar de 15.08.2021 o gozo de férias da servidora verô-
Nica soUZa leal saliba goMes, Perito criminal, matrícula n°8080569/1, 
concedida pela Portaria N°188//21-gab/cPcrc de 29.06.2021, publica-
da no doe nº 34.625 de 01.07.2021, para posterior gozo.
registre-se e cUMPra-se.
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 18 de agosto de 
2021.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 694374
PoRtARiA N°236/21 DE 17 DE AGoSto DE 2021 – GAB/DGcPcRc
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtificas “reNato cHa-
ves”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto governa-
mental s/n publicado no doe Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2021/893570.
r e s o l v e:
sUsPeNder o gozo de férias do servidor aNtôNio carlos da sil-
va MarqUes, Perito criminal, matrícula n°5449618/1, de 16.08.2021 
a 30.08.2021, concedida pela Portaria N° 188//21-gab/cPcrc de 
29.06.2021, publicada no doe nº 34.625 de 01.07.2021, para posterior 
gozo.
registre-se e cUMPra-se.
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 17 de agosto de 
2021.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 694367

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

PoRtARiA Nº. 1902/2021 – DG/DHcRv/DEtRAN/PA, de 
17/06/2021.
estabelecer regras para realização dos exames práticos de direção veicular, 
exclusivamente através de formulário eletrônico, e dá outras providências.
o diretor geral do departamento estadual de trânsito do estado do Pará – 
detraN/Pa, no uso de suas atribuições conferidas por lei e:
coNsideraNdo a necessidade de estabelecer normas e procedimentos 
relacionados aos exames práticos realizados no estado do Pará;
resolve:
art. 1º. estabelecer as regras para realização dos exames práticos de di-
reção veicular, exclusivamente através de formulário eletrônico, tanto na 
grade regular – sede e ciretrans, quanto nos atendimentos itinerantes, 
com aplicação nos processos de 1a habilitação, adição e mudança de cate-
goria, para obtenção da carteira Nacional de Habilitação em todo o estado 
do Pará, abrangendo:
i - controle da presença do candidato e examinador, através da captura 
biométrica a ser realizada dentro do veículo;
ii - Monitoramento em tempo real dos testes e a geração de relatórios 
individuais, através de sistema de posicionamento global (gPs);
iii - videomonitoramento do exame prático; e
iv - gravação e armazenamento em mídia digital dos exames realizados.
v – auditoria de resultados e julgamento de recursos.
§1º. Nos casos em que não for possível realizar a captura biométrica, o 
controle de presença do candidato constante no inciso i, será validado 
no sistema pelo examinador de trânsito responsável, antes do início do 
exame.
§2º. a auditoria prevista no inciso v, será realizada por amostragem, com a 
análise de 20 (vinte) exames por dia, com seleção realizada pelo sistema, 
utilizando como parâmetro:
a) até 10 (dez) exames com resultado preliminar apto, que tenha sido 
identificada 01 (uma) ou mais faltas eliminatórias; e
b)  até 10 (dez) exames com resultado preliminar apto, que tenham maior 
pontuação com a somatória de faltas.
art. 2º. será adotada somente a planilha eletrônica, não havendo necessi-
dade de juntada de via impressa aos processos de habilitação, bastando o 
registro no sistema do detraN/Pa.
art. 3º. os candidatos poderão imprimir o formulário de exame prático que 
será disponibilizado no site do detraN/Pa no momento do agendamento, 
conforme modelo constante no anexo i desta Portaria, e entregar ao exa-
minador de trânsito responsável pelo seu exame prático.
§1º. caso o candidato não possa por qualquer motivo imprimir o formulá-
rio, o detraN/Pa deverá imprimir e entregar ao candidato antes do início 
do exame.
§2º. Ao final de cada exame prático, o Examinador de Trânsito deverá fi-
nalizar o exame no equipamento eletrônico, mostrando ao candidato o seu 
resultado preliminar, bem como deverão devolver o formulário ao candida-
to avaliado, devidamente preenchido, assinado e carimbado.
§3º. o resultado preliminar dos exames, deverá ser convertido em resulta-
do definitivo, após atendidos os prazos, abaixo estabelecidos:
a) a empresa responsável pelo monitoramento deverá entregar relatório 
com a análise de possíveis divergências, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, a contar da data de realização do exame.
b) a comissão revisora e Julgadora, especialmente designada para este 
fim, deverá analisar os exames com possíveis divergências, no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da entrega do relatório por 
parte de empresa responsável pelo monitoramento.
c) o candidato reprovado poderá recorrer do resultado, em até 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de realização do exame.
d) O candidato que tiver seu resultado preliminar apto e resultado final 
inapto após conclusão da comissão revisora e Julgadora, poderá recorrer 
do resultado, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de cadastra-
mento do resultado final.
e) A Comissão Revisora e Julgadora, deverá analisar e emitir parecer final 
acerca dos recursos requeridos pelos candidatos reprovados, no prazo má-
ximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento do recurso 
pela comissão.
§5º. após atendidos os prazos estipulados no parágrafo anterior, o resul-
tado final deverá ser cadastrados no sistema, ressalvando que os exames 
que não houverem divergências ou que estejam com resultado inapto, po-
derão ser cadastrados imediatamente após o exame, ou seja, antes do fim 
dos referidos prazos.
art. 4º. os exames práticos serão realizados perante uma comissão de 
exames formada por membros designados pelo diretor geral detraN-Pa.
§1º. a precisão da tecnologia aplicada no monitoramento dos exames prá-
ticos que notifica todas as faltas cometidas, associada à captura biometria 
que oferece maior segurança, possibilitam que o candidato seja acompa-
nhado por 01 (um) examinador de trânsito, embarcado no veículo, durante 
toda a prova.
§2º. o examinador de trânsito deverá ser habilitado na categoria igual ou 
superior à pretendida pelo candidato.
§3º. cada comissão de exames deverá possuir 01 (um) Presidente, esca-
lado pelo gerente de exames teóricos e Práticos, na capital, e pelo gerente 
da ciretran, no interior do estado.
art. 5º. será designada comissão revisora e Julgadora, formada por 01 
(um) Presidente, 02 (dois) Membros e 02 (dois) suplentes a quem com-
petirá:
i - supervisionar através de áudio e vídeo, os exames práticos de dire-
ção veicular, executados pela comissão examinadora de trânsito, para a 
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obtenção da autorização para conduzir ciclomotores – acc, da cNH e 
Mudança ou adição de categoria, após a conclusão do curso de formação, 
observando-se:
a) se estão sendo aplicadas todas as regras de avaliação dos exames prá-
ticos de direção veicular contidas neste Manual;
b) se os exames práticos de direção veicular serão aplicados em conformi-
dade com a legislação que rege o assunto;
ii – auditar o lançamento dos resultados dos exames que apresentarem 
divergência no sistema;
iii - manter atualizado o controle estatístico de aprovação e reprovação de 
candidatos a condutores de veículos;
iv -  realizar auditoria permanente nos exames práticos;
v - analisar os recursos de resultado de exames, protocolados pelos can-
didatos;
vi - praticar atos pertinentes às atribuições que lhes forem formalmente 
delegadas no âmbito de suas competências, de acordo com as regras deste 
Manual.
art. 6º. todos os demais procedimentos a serem adotados pela comissão 
de exames, comissão revisora e Julgadora e candidatos, estão disciplina-
dos no Manual de Procedimentos que será disponibilizado na intranet do 
detraN/Pa.
art. 7º. os procedimentos disciplinados nesta Portaria e anexo, entrarão 
em vigor conforme crnograma constante no anexo ii.
Marcelo liMa gUedes
diretor geral
(Republicada por atualização, DoE nº 34.614, de 18/06/2021 e 
DoE nº 34.637, de 13/07/2021)
ANExo  i

dePartaMeNto de trâNsito do estado do Pará 
reqUisiÇÃo de exaMe Prático
serviço: renovação de exames

Nome
Jair iNacio bolsao da silva

cPf
01919010990

formulário renach
Pa100100100

emissão
01/01/2021

validade
31/12/2021

Unidade
internet

local do exame
detraN sede (area de exaMes Praticos) av. aUgUsto MoNteNegro

MaNgUeirao - belÉM
(91) 3289-7500

data do exame
30/06/2021

Hora do exame
10:00

categoria Pretendida
e

observações
comparecer ao detraN, na data indicada, portando seu documento de identidade original com foto legível, sendo reteste 

trazer boleto já quitado antecipadamente, e esta requisição;
a falta do candidato ao exame, já pago, acarretará na geração de novo agendamento;

se aprovado, aguardar entrega da cNH no endereço cadastrado na abertura do processo da cNH;
se reprovado, acessar o site www.detran.pa.gov.br para impriimir e pagar o reteste, e após agendar novo exameprático 

da(s) categoria(s) em que não houve aprovação;
5.  em caso de desistência de uma categoria, dirigir-se a um ponto de atendimento do detraN-Pa (previamente agenda-

do) até o penúltimo dia de validade do processo para formalização da desistêNcia de categoria;

assinatura do candidato na realização do exame

resultado Preliminar
apto inapto

assinatura do examinador

ANExo ii

croNograMa
serviÇo local data

videoMoNitoraMeNto do exaMe Prático sede, ciretraNs + itiNeraNtes imediato
gravaÇÃo e arMaZeNaMeNto eM MÍdia digital dos 

exaMes sede, ciretraNs + itiNeraNtes imediato

MoNitoraMeNto eM teMPo real dos testes e a geraÇÃo 
de relatÓrios iNdividUais atravÉs de sisteMa de 

PosicioNaMeNto global (gPs)
sede, ciretraNs + itiNeraNtes imediato

coNtrole de PreseNÇa do caNdidato e de 01 (UM) 
exaMiNador , atravÉs de caPtUra bioMÉtrica a ser 

realiZada deNtro do veÍcUlo

sede 24/08/21
crt saNta isabel

crt Marabá
crt itaitUba

31/08/21

 crt castaNHal
crt ParaUaPebas

crt altaMira
08/09/21

crt abaetetUba
crt redeNÇÃo
crt saNtarÉM

14/09/21

crt ParagoMiNas
crt coNceiÇÃo do aragUaia 21/09/21

crt caPaNeMa
crt bragaNÇa
crt tUcUrUÍ

28/09/21

crt breves
crt caNaÃ dos caraJas

crt xiNgUara e itiNeraNtes
04/10/21

aUditoria de resUltados e JUlgaMeNto de recUrsos

sede 11/10/21
crt saNta isabel

crt Marabá
crt itaitUba

 crt castaNHal
crt ParaUaPebas

crt altaMira
crt abaetetUba
crt redeNÇÃo
crt saNtarÉM

crt ParagoMiNas
crt coNceiÇÃo do aragUaia

crt caPaNeMa
crt bragaNÇa
crt tUcUrUÍ
crt breves

crt caNaÃ dos caraJas
crt xiNgUara
itiNeraNtes

25/10/21

Protocolo: 694958

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 2471/2021- DG/cGP, de 29/07/2021.
o diretor geral do departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e...
considerando a observação constante do item 2, di nº 26, da solicitação de 
documentos/informações nº 01/2020, formalizada pela auditoria progra-
mada realizada pela secretaria de controle externo – 7ª ccg, do tribunal 
de contas do estado, no exercício de 2019 (Processo n° 2020/51224-9);
considerando que no decorrer dos exercícios 2000 a 2019, foram enca-
minhadas as notificações aos servidores escritos nas contas de diversos 
responsáveis, para ciência dos mesmos;
considerando que todos os servidores que recebem os recursos de diárias 
e suprimento de fundos, estão cientes dos prazos para efetuarem as pres-
tações de contas, uma vez que as normas que regem os recursos de diárias 
e suprimento de fundos estão disponíveis a todos os servidores do Órgão;
Considerando que o prazo de até 90 dias, fixado pela Secretaria de Contro-
le externo – 7ª ccg, do tribunal de contas do estado para a apresentação 
da prestação de contas, de acordo com o art. 4º, § 2º, da resolução nº 
18.784 /2016-tce/Pa, foi extrapolada;
considerando que embora tomadas medidas administrativas, as pendên-
cias ainda permaneçam assinaladas, fazendo-se necessário a instauração 
de tomada de contas especial, conforme estabelecida em leis e especi-
ficamente nas instruções contidas nas Resoluções 18.784/2016-TCE/PA, 
18.874/2017-tce/Pa e 18.858/2016-tce/Pa,
r e s o l v e:
desigNar os servidores abdorMaN sobriNHo saNtiago, matrícula 
57192796/1, elPÍdio araúJo da costa JúNior, matrícula 55590002/2, 
Misael da silva eMiM, matrícula 57203791/3, glaUra iolaNda brito 
Pires, matrícula 3158730/1, sHeila de NaZarÉ resqUe rosa, matrícu-
la 57173541/2 e roseMarY soUsa rocHa, matrícula 54191530/2, para 
compor a comissão de instauração de tomada de contas especial, com a 
finalidade de apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos 
responsáveis pelos prejuízos causados à administração Pública, conforme 
instruções contidas nas resoluções 18.784/2016-tce/Pa, 18.874/2017-
tce/Pa e 18.858/2016-tce/Pa.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Marcelo liMa gUedes
diretor geral.

Protocolo: 694889
PoRtARiA Nº 191/2021 – PAD/Diversas, de 18/08/2021.
o corregedor chefe em exercício do departamento de trânsito do estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNsideraNdo os termos da Portaria N° 1861/2017-dg/cg/detraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsideraNdo os termos do Memorando Nº 06/2021 – cgd/Pad, de 
17/08/2021, subscrito pelo Presidente da Comissão Jefferson Roberto Mo-
rais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de nomea-
ção de defeNsor dativo para atuar no processo administrativo protoco-
lado sob o Nº 2019/56665.
resolve:
i- desigNar a servidora estável elizabeth cristiane Martins da silva, as-
sistente de trânsito, matrícula funcional: 80845418/1, com fundamento no 
art. 220, §2º da lei 5.810/94, para a condição de defensor dativo, da acu-
sada Natália de Paula fonseca ferreira da silva, no Processo administrativo 
disciplinar nº 2019/56665, para apresentar a defesa escrita da acusada 
dada sua condição de revel e demais medidas que julgue fundamental ao 
pleno exercício do direito de defesa da acusada.
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato;
MarleNilsoN lUiZ PiNHeiro MiraNda
corregedor chefe – detraN/Pa
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PoRtARiA Nº 192/2021-cGD/PAD/DivERSAS, de 18/08/2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNsideraNdo os termos da Portaria N°1861/2017-dg/cg/detraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNsideraNdo os termos do memorando nº 10/2021-cPad, de 
18.08.2021, subscrito pelo Presidente da comissão Jonilde Macedo da sil-
va, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2020/699237.
r e s o l v e:
i – recoNdUZir, por 60 dias, o prazo do processo administrativo disci-
plinar instaurado pela Portaria Nº 22/2020-cgd/Pad, publicada no doe 
nº 34.336, de 04.09.2020, para dar continuidade a investigação e devida 
conclusão dos trabalhos, a partir de 23.08.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
Marise Paes barreto MarqUes
corregedora chefe, em exercício – detraN/Pa.
PoRtARiA Nº 195/2021-DGD/PAD/DivERSAS, de 18/08/2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNsideraNdo os termos da Portaria Nº 1861/2017-dg/cg/detraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNsideraNdo o requerimento sob o protocolo 2021/900515, formula-
do pelo servidor celso luiz gomes, em que solicita pedido de revisão de 
suspensão para conversão em multa da penalidade aplicada pela Por-
taria N° 153/2021-cgd/Pad/diversos de 07/07/2021, publicada em, 
14/07/2021, nos autos do Processo disciplinar n° 2020/501277;
coNsideraNdo a manifestação jurídica exarada pela corregedoria atra-
vés do Parecer n° 83/2021-cg, opinando pelo deferimento do pedido.
r e s o l v e:
i – deferir o pedido de conversão de pena de suspensão em multa, com 
as mesmas motivações expostas no Parecer n° 83/2021-corregedoria 
geral, na base de 50% por dia de remuneração, conforme §3º do art. 189 
do regime Jurídico único. devendo o servidor requerente permanecer em 
exercício durante o período.
ii – deterMiNar à coordenadoria de gestão de Pessoas – cgP que ultime 
providencias relacionadas ao registro em ficha funcional e adequação da 
multa prevista pelo art. 124, ii da lei 5.810/94.
MarleNilsoN lUiZ PiNHeiro MiraNda
corregedor chefe

Protocolo: 694906
PoRtARiA Nº 1866/2021-DG/DHcRv/cHc/Gccfc
o diretor geral do dePartaMeNto de trâNsito do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNsideraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e x, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito brasileiro, e 
suas alterações;
coNsideraNdo o que estabelecem as resoluções coNtraN nº 789/2020 
e a Portaria do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNsideraNdo o requerimento nº 2021/93420, apresentado pela em-
presa NUbia barros sociedade UNiPessoal ltda - Me, inscrita no 
cNPJ sob o nº 40.156.318/0001-80, nome de fantasia NUbia barros 
ceNtro de forMaÇÃo de coNdUtores, junto a esta autarquia.
coNsideraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária para o credenciamento do re-
ferido cfc;
resolve:
art. 1º credeNciar da empresa NUbia barros sociedade UNiPesso-
al ltda - Me, inscrita no cNPJ sob o nº 40.156.318/0001-80, nome de 
fantasia NUbia barros ceNtro de forMaÇÃo de coNdUtores (clas-
sificaÇÃo a/b) com estabelecimento cito a Praça dario furtado, nº 123, 
sala b, bairro: ceNtro, ceP: 68.800-000, bresves/Pa, com atuação na 
região de trânsito de breves, no município de breves/Pa, em tudo obser-
vada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis meses) a contar da data de públicação da portaria de 
credenciamento deste cfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro neste detraN/Pa.
art. 4º esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
belém, 16 de junho de 2021
Marcelo liMa gUedes
diretor geral

Protocolo: 694425

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 2698/2021-DAf/cGP, DE 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado 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 2021/867328;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
valdir amadeu da silva, matrícula nº 5827485/2.

art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil reais) e destinam-se a suprir as despesas eventuais e 
de pronto atendimento no município de trairão.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-500,00
3339036-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 23/08 à 09/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 2699/2021-DAf/cGP, DE 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/867529;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
genival alves de sousa, matrícula nº 5868157/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (qUiNHeNtos reais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de Palestina do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-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 30/08 à 18/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 2700/2021-DAf/cGP, DE 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado 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 2021/867195;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
João bosco Mendes Júnior, matrícula nº 57201706 /1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (qUiNHeNtos reais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de gioanésia do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 19/08 à 07/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 2718/2021-DAf/cGP, DE 17/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/885451;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Mario Herculano silva cordeiro, matrícula nº3262413/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.300,00 (três Mil e treZeNtos reais) e destinam-se a suprir as des-
pesas eventuais e de pronto pagamento.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.300,00
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 30 (trinta) dias a contar do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 694431

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 2679/2021-DAf/cgp, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
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coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/860863;
r e s o l v e :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e ½) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referentes ao deslocamento de Belém para 
o Município de Santa Bárbara, no período de 19/08 à 02/09/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização no referido municipio, em cumprimento a 
cronograma de ações determinadas pela diretoria técnica e operacional.

nome matricula
Melquizedec dos santos andrade 54189205/2

sirleY da silva JUlio 57214394/2
robsoN diego oliveira da silva 54185842/3

silvertoN dos saNtos goMes 57227376/1
tHiago da silva reis 57213322/3

fraNcileY roberto Maciel ferreira 57227745/1
edsoN itaMar barradas da silva 57200229/1

evaNdro ferreira MarqUes 57188406/2

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 2671/2021-DAf/cgp
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado 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 2021/860932;
r e s o l v e :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e ½) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referentes ao deslocamento 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 trânsito, 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
allan soares Monteiro 57200349/1

Jorge eduardo Prazer da conceição 57226691/1
Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

gleydson Monção araújo 57201966 /1
edmilson Juarez dos santos borges 5843219 /2

luis antonio Pinheiro cardoso 57230582 /1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 2688/2021-DAf/cgp, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado 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 2021/862337;
r e s o l v e :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e ½) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
santarém para o município de Prainha, no período de 25/08 à 03/09/2021, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de Fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dto no referido 
município, e no cumprimento do ofício nº 418/2020-MP/PJP.

nome matricula
benedito dos santos araújo Júnior 57201660 /1

eliangelo siqueira gamboa 57201633 /1
Jean carneiro oliveira 57202100 /1
Jean da silva e silva 57201709 /1

luciane budelon albuquerque 57201643 /1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 694427

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE ADMiNiStRAção 
PENitENciÁRiA

.

PoRtARiA Nº 678/ 2021 – GAB/SEAP/PA
o secretário de estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso ii do artigo 138 da constituição 
do estado do Pará, bem como pela lei nº 8.937, de 02 de dezembro de 
2020 e,
coNsideraNdo a necessidade de disponibilizar armas curtas de uso pes-
soal, para o uso em serviço e a proteção individual dos policiais penais da 
secretaria de estado de administração Penitenciária do Pará;

coNsideraNdo que está em andamento um novo processo seletivo, com 
curso de formação ao final pelo Governo do Estado, para prover cargos 
efetivos de policiais penais desta seaP/Pa;
coNsideraNdo que esta secretaria não possui em seu patrimônio arma-
mento tipo pistola semi-automática de uso pessoal para ser disponibilizado 
aos novos servidores concursados; e
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de se cumprir todos os trâmites 
legais no processo licitatório de aquisição de armamentos, onde deve ser 
devidamente referenciada a arma apropriada para utilização na atividade 
de policiamento penal;
r e s o l v e:
art. 1º designar a comissão abaixo nominada para expedir o Parecer téc-
nico necessário com a especificação adequada de pistola semi-automática 
para o uso pelos policiais penais da secretaria de estado de administração 
Penitenciária do Pará: 
artHUr rodrigUes de Moraes – secretário adjunto da seaP; (coor-
denador);
MaUro JosÉ MaUÉs PaixÃo, tenente-coronel PM – comandente de ope-
rações Penitenciárias (membro).
aNdrÉ lUis Pires MargalHo – diretor de Unidade Penitenciária (mem-
bro);
art. 2º essa comissão tem o prazo de 15 (quinze) dias para conclusão dos 
trabalhos de conhecimento, pesquisa, análise, comparações e definições a 
fim de embasar processo de aquisição dessas armas;
art. 3º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
belém, Pa, 20 de agosto de 2021 
Jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária do Pará.

Protocolo: 694956

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 1154/2021-cGP/SEAP 
Belém, 13 de agosto de 2021.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU; coNside-
raNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 5608/2020-
cgP/seaP, objetivando apurar o óbito de leaNdro diNiZ casro, cus-
todiado na colônia Penal agrícola de santa izabel – cPasi, ocorrido em 
28/08/2020, no Hospital Municipal de castanhal; coNsideraNdo que a 
autoridade sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, dian-
te da ausência de indícios de materialidade e autoria, ação ou omissão 
cometida por servidor desta seaP/Pa, recomendou o arqUivaMeNto do 
feito. resolve:  art. 1º - acatar o relatório conclusivo e deterMiNar o 
arqUivaMeNto do presente feito, com fulcro, por analogia, ao art. 201, i, 
do rJU, tendo em vista que inexistem indícios de responsabilidade funcio-
nal de servidores no presente feito, tendo em vista que o óbito em questão 
ocorreu de modo natural e sem qualquer participação de servidores des-
ta seaP/Pa, os quais agiram observando todos os protocolos devidos no 
caso, promovendo atendimento integral as demandas de saúde do ex-in-
terno leaNdo diNiZ castro; dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-
se. reNato NUNe valle corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 694734
PoRtARiA Nº 1152/2021-cGP/SEAP 
Belém, 13 de agosto de 2021.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU; coNside-
raNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 5716/2020-
cgP/seaP, objetivando apurar a participação de servidores em passeata 
ocorrida no dia 24/09/2020;
coNsideraNdo que a autoridade sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da ausência de indícios de materialidade e au-
toria de servidor desta seaP/Pa, recomendou o arqUivaMeNto do fei-
to. resolve: art. 1º - acatar o relatório conclusivo e deterMiNar o 
arqUivaMeNto do presente feito, com fulcro, por analogia, ao art. 201, 
i, do rJU, tendo em vista que inexistem indícios de autoria ou materiali-
dade aos servidores desta seaP presentes na manifestação do dia 24 de 
setembro de 2020, uma vez que a passeata se deu de modo pacífico, tra-
tando-se de exercício de um direito constitucional (art. 5°, inciso xvi, da 
constituição federal), além de não ter representado nenhum ato irregular 
ou perpetrado dano algum a esta seaP. art. 2º - encaminhar cópia da 
decisão as advogadas Katiussya caroline Pereira silva (oab/Pa 16.829) 
e Waléria Maria araújo de albuquerque campos (oab/Pa 10.314).  dê-se 
ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se. reNato NUNe valle corregedor-
geral Penitenciário.

Protocolo: 694731
PoRtARiA Nº 1153/2021-cGP/SEAP 
Belém, 13 de agosto de 2021.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU; coNside-
raNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 5697/2020-
cgP/seaP, objetivando apurar suposta acumulação ilegal de cargos de ser-
vidor (a) lotado (a) no centro de recuperação regional de salinópolis, 
denunciada por meio do ofício n° 157/2020-MP/PJsJP; coNsideraNdo 
que a autoridade sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, 
diante da ausência de indícios de materialidade e autoria de servidor des-
ta seaP/Pa, recomendou o arqUivaMeNto do feito. resolve:  art. 1º 
- acatar o relatório conclusivo e deterMiNar o arqUivaMeNto do pre-
sente feito, com fulcro, por analogia, ao art. 201, i, do rJU, tendo em vista 
que inexistem indícios de autoria ou materialidade a servidora K.c.c.s. 
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(M.f. 5952849), uma vez que a mesma cumpre, regularmente, toda a sua 
carga-horária não prejudicando o bom funcionamento da Unidade Prisional 
em que presta serviços, além de restar comprovado que tal acumulação de 
cargos é lícita segundo a constituição federal; art. 2º - encaminhar cópia 
dos autos à Procuradoria de Justiça de são João de Pirabas para conheci-
mento e providências.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNe valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 694727
PoRtARiA Nº 1149/2021-cGP/SEAP 
Belém, 12 de agosto de 2021.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU; coNside-
raNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 5842/2021-
cgP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa referente 
à suposta agressão física ao Pll gilvaN liMa NasciMeNto (iNfoPeN 
153138), custodiado no Presídio estadual Metropolitano ii – PeM ii, con-
forme ofício n° 1403/2021/veP/rMb, datado de 20/05/2021; coNside-
raNdo que a autoridade sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos 
autos, diante da ausência de indícios de materialidade e autoria, uma vez 
que não restou comprovado à existência de nexo causal entre a conduta e 
o dano perpetrado, recomendou o arqUivaMeNto do feito. resolve: art. 
1º - acatar o relatório conclusivo e deterMiNar o arqUivaMeNto do 
presente feito, com fulcro, por analogia, ao art. 201, i, do rJU, tendo em 
vista que inexistem indícios de autoria ou materialidade aos servidores 
desta SEAP lotados no PEM II; Art. 2º - Oficie-se à Vara de Execução Pe-
nal, enviando cópia do relatório conclusivo e da presente decisão.  dê-se 
ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNe valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 694728

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA N°2041/2021-DGP/SEAP/PA 
Belém-PA, 17 de agosto de 2021.
desigNar a servidora sUelleN reis coNteNte, matrícula 55588047/2, 
para exercer a Função Gratificada de Coordenador, FG-4, a contar de 14 
de julho de 2021.

Protocolo: 694717
PoRtARiA Nº 2049/21-DGP.SEAP, de 19/08/21
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-gab.seaP, de 
08/06/2021.
RESOLVE: DESIGNAR aos servidores, abaixo relacionados, Função Gratifi-
cada de supervisor de 4ª equipe Penitenciária - gstP:
Nº-NoMe-MatrÍcUla-lotaÇÃo-acoNtar de;
• JOAS MENDES DE ASSUNÇÃO-5949909-CRCAN-04/08/21
• KLEIDSON ROBERTO FARIAS MENDES-5905090-PEM III-01/09/21
• GIOVANNI JOAO ACACIO TEIXEIRA-6403845-CRCO-04/08/21
• DORICLEIA MELO RIBEIRO-5949991-CRF-04/08/21
• THIAGO DE SOUSA GOMES-5954371-PEM I-04/08/21
• FABIO SANTOS DA SILVA-5954383-CRMV-04/08/21
• NATALIA SEMIRAMIS SANTOS DA CONCEICÃO-5954408-CRF STM-
04/08/21
• PATRICK CORREA NASCIMENTO-5954260-CRCI-04/08/21
• THARLES DOS SANTOS TOLEDO-5954089-cPP-04/08/21
• ISRAEL ARAUJO DE OLIVEIRA-57221256-CPPB-04/08/21
• LUIS CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA-5941808-CRPP IV-04/08/21
• DEUSDEDITH OLIVEIRA DOS SANTOS NETO-5725712-CTMAB-04/08/21
• REGINALDO NAZARENO PATROCA LIMA-54187551-CTCN-01/09/21
• CLEBER LIMA SANTAREM-5946766-ctc-04/08/21
• SALOMAO RODRIGUES DA SILVA-5954152-CTM III-04/08/21
• VALERIO MARCOS DA SILVA borges-5953879-PeM ii-04/08/21
• ANDERSON PEIXOTO DA COSTA-5942958-CTMS-04/08/21
• ROZIMEIRE DE JESUS DA SILVA-5937502-CRFM-04/08/21
• GESIEL SOUZA SILVA-5954418-UsMM-04/08/21
• FAGUNDES LEITE DA SILVA-5953847-CTMM-04/08/21
• JACIELDE CARVALHO DO NASCIMENTO-5954029-CRAMA-04/08/21
• BENILSON NAZARE DE AQUINO CARRERA JUNIOR-54196437-CRR-
sal-04/08/21
• SANTIAGO GONÇALVES FERNANDES JUNIOR-5123135-CRC-04/08/21
• ELISANDRO ALERSON BARBOSA BRANDAO-5949514-CTM IV-04/08/21
• ADSON ADRIANO PADILHA DE SOUSA-5815320-CRRB-04/08/21
• WANDERSON BRUNEO MOURA BENTES-5950149-CRASHM-04/08/21
• WENDELL SANTIAGO LANOA-5952028-CRRI-04/08/21
• HELTON BATISTA COSTA-5954271-HGP-04/08/21
• RAIMUNDO DIARLES PEREIRA-5954826-CRRTA-04/08/21
• MANOEL GONÇALVES DA SILVA-5953884-CRRCAST-04/08/21
• CLEITON COSTA PANTOJA-5954316-UPMT-01/09/21
• ANDRE OLIVEIRA DE MELO-7009648-CRRCAP-04/08/21
• SUAMY OLIVEIRA MEDEIROS-5891739-CRRMOC-04/08/21
• DANIEL GOMES BARBOSA-5954185-CPR-04/08/21
• MARIO DOS SANTOS TRINDADE-5950053-CRRPA-04/08/21
• EDIMAR GONÇALVES LEAO-57202928-CRRCAM-04/08/21
lUiZ ferNaNdo Paes de qUeiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 694721

ERRAtA
.

Errata da PoRtARiA Nº 546/2021 – Suprimento de fundos, publi-
cada no dia 05/05/2021 no doe N° 34.574, Protocolo: 652683. onde se 
lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo de aplicação: 60 
(sessenta) dias.

Protocolo: 694789
ERRAtA
tERMo DE HoMoLoGAção P.E 38/2021/SEAP
oNDE SE Lê:
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).
LEiA-SE:
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$ 59.520,00 (cinquenta e nove mil qui-
nhentos e vinte reais).
*republicado por ter saído com incorreção na edição nº 34.675, do dia 
19/08/2021 do doe.
Jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 694875

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Ao coNtRAto 041/2017
termo aditivo: 8
data da assinatura: 17/08/2021
Classificação do Objeto: outros
Motivo: vigência
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 180 
(cento e oitenta dias), com fulcro no art. 57, § 1º, vi da lei federal 
nº 8.666/93. iniciando sua vigência em 23/08/2021 e encerrando em 
18/02/2022, considerando a necessidade de manter o contrato adminis-
trativo vigente para conclusão de fins burocráticos e de pagamento, con-
forme a Nota técnica n° 100/2021 – cear/seaP datada de 30/07/2021.
Processo: 2017/68829
contrato: 041/2017
exercício: 2021
contratado: coNstrUtora KaraJás ltda
cNPJ: 83.310.177/0001-11
endereço: travessa benjamin constant, 403 (altos), reduto, belém-Pa
ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 694655

tERMo DE HoMoLoGAção
.

Processo nº 2021/603528
PREGão ELEtRôNico Nº 043/2021
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 os lotes referentes ao Pregão eletrônico nº 
043/2021, que tem como objeto a aquisição de materiais permanentes e 
de enfermagem, destinados à constituição de 7 (sete) espaços de saúde 
nos complexos: complexo Penitenciário de Marabá - cPM, centro de re-
cuperação regional de bragança - crrb, Presídio estadual Metropolitano – 
PeM i, Hospital geral Penitenciário - HgP, centro de recuperação regional 
de breves – crrb, centro de recuperação regional de itaituba - crri, 
colônia Penal agrícola de santa izabel - cPasi, em favor das empresas 
abaixo declaradas vencedoras:
f.cardoso e cia ltda - cNPJ: 04.949.905/0001-63 foi a vencedora 
do lote 01, pelo critério de menor preço por lote, no valor total de r$ 
43.084,00 (quarenta e três mil e oitenta e quatro reais);
bergaMo & cavalcaNte iNforMática ltda - cNPJ: 11.195.926/0001-
04 foi a vencedora do lote 03, pelo critério de menor preço por lote, no va-
lor total de r$ 15.837,00 (quinze mil oitocentos e trinta e sete reais); valor 
global do Pregão eletrônico 043/2021: r$ 58.921,95 (cinquenta e oito mil 
novecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos).
belém-Pa, 18/08/2021.
Jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 694598

toRNAR SEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 767/2021-GAB/SEAP 
BELéM, 19 DE AGoSto DE 2021.
tornar sem efeito o término de vínculo de Maria laise de soUsa oli-
veira, publicado no doe 34666 de 11/08/2021 Protocolo nº 690281.

Protocolo: 694521

outRAS MAtéRiAS
.

LicENçA NoJo
PoRtARiA Nº 2050/2021 – DGP/SEAP 
Belém/PA, 19 DE AGoSto DE 2021.
Nome: gecY alves Ne filHo, Matrícula nº 57223274/3; cargo: coordenador.
assunto: licença Nojo.
Período: 05/08/2021 a 12/08/2021.

Protocolo: 694707
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SEcREtARiA DE EStADo
DE cuLtuRA

.

iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto PúBLico N. 007/2021 - SE-
cuLt
(PRocESSo N. 2021/725925 - SEcuLt)
o goverNo do estado do Pará, por meio da secretaria de estado 
de cUltUra, torna pública a autorização de inexigibilidade de chamamen-
to Público, no bojo do Processo N. 2021/725925 – secUlt, tendo por 
fundamento as disposições contidas no art. 31, caput, da lei federal de nº 
13.019/2014, alterada pela lei nº 13.204/2015 e nos seus decretos regu-
lamentadores, objetivando a formalização de parceria com a  associaÇÃo 
obras sociais da diocese de castaNHal, pessoa jurídica, inscrita no 
cNPJ nº 24.311.618/0001-30, com endereço à rua Major Wilson santos nº 
413, bairro Nova olinda, castanhal, Pará, ceP 68.742-190, com o objetivo 
de viabilizar a realização da xxiii edição da romaria Nazarena de casta-
nhal, sob a modalidade virtual nos meses de agosto, setembro e outubro 
do ano de 2021, em castanhal, Pará, considerando que este é um projeto 
de gestão cultural, com abrangência regional de fomento e promoção so-
cial, cultural e religiosa, com repercussão econômica e turística.
Os recursos financeiros para a execução do objeto a ser ajustado estão 
fixados em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e correspon-
dem ao proposto pela orgaNiZaÇÃo da sociedade civil no Plano de 
trabalho aprovado e concedido pela adMiNistraÇÃo Pública.
as despesas decorrentes do repasse correrão por conta do código: 
ProJeto/atividade: 8841. foNte de recUrsos: 0101000000 (recUr-
sos ordiNários). NatUreZa da desPesa: 335041 – coNtribUiÇÕes.  
Ptres: 158841.  Pi: 103cic8841c.  aÇÃo: 196853. fUNcioNal Progra-
Mática: 13.392.1503-8841. 
A presente justificativa de ausência de realização de chamamento público 
faz-se em cumprimento ao art. 32 da lei federal nº 13.019/2014, poden-
do, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, ser impugnada, 
conforme previsão do § 2 º deste mesmo dispositivo.
Publique-se de acordo com a legislação vigente. 
belém, 19 de agosto de 2021.
UrsUla vidal saNtiago de MeNdoNÇa
secretária de estado de cultura

Protocolo: 694948

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 399  DE 19 DE AGoSto DE 2021
servidor: antônio luciano gomes do rosário
Matrícula: 54185955/2
cargo: secretário de gabinete
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço da dançarina Cris-
tiane Pereira oliveira, que participará como Ministrante da oficiNa de 
arraNJos e adereÇos no evento PreaMar da cUltUra PoPUlar, que 
ocorrerá nos dias 21 e 22 de agosto 2021 no horário de 16h às 18h na 
escola de samba canal 19.

Protocolo: 694593
PoRtARiA Nº 400  DE 19 DE AGoSto DE 2021
servidor: antônio luciano gomes do rosário
Matrícula: 54185955/2
cargo: secretário de gabinete
Objeto: Designado como fiscal da prestação de serviço da professora Fran-
cilene lima freire que participará como Ministrante da oficiNa de Prati-
cas coreografias de daNÇas folclÓricas no evento PreaMar da 
cUltUra PoPUlar, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de agosto 2021 no 
horário 19h as 20:30h na estação cultural de icoaraci.

Protocolo: 694595
PoRtARiA Nº 398  DE 19 DE AGoSto DE 2021
servidor: antônio luciano gomes do rosário
Matrícula: 54185955/2
cargo: secretário de gabinete
Objeto: Designado como fiscal da prestação de serviço do professor Bruno 
Jorge Barbosa De Oliveira, que participará como Ministrante de Oficina RO-
dado de saia no evento PreaMar da cUltUra PoPUlar, que ocorrerá 
nos dias 21 e 22 de agosto 2021 no horário de 16h às 18h na escola de 
samba canal 19.

Protocolo: 694591
PoRtARiA Nº 394 DE 19.08.2021
servidor: aNtoNio lUciaNo goMes do rosário
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: secretário de gabinete
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a ser realizada pela 
profissional Marilia Carla Araújo da Silva, contratada para participar como 
cerimonialista do PreaMar da cUltUra PoPUlar, que será realizado nos 
dias 20,21 e 22 de agosto de 2021, das 18:00 as 21:00h, na estação cul-
tural de icoaraci.

Protocolo: 694620
PoRtARiA Nº 395 DE 19.08.2021
servidor: aNtoNio lUciaNo goMes do rosário
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: secretário de gabinete

objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a ser realizado pelo 
profissional Maxinildo Soares do Nascimento, contratado como Ministrante 
de Oficina: Percussão, no evento PREAMAR DA CULTURA POPULAR , que 
será realizado nos dias 21 e 22 de agosto de 2021, das 16:00 as 18:00h 
na  escola de samba canal 19.

Protocolo: 694622
PoRtARiA Nº 396 DE 19.08.2021
servidor: aNtoNio lUciaNo goMes do rosário
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: secretário de gabinete
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a ser realizado pelo 
profissional Rafael Tadeu dos Santos Lima, contratado para participar de 
apresentação cultural no evento PreaMar da cUltUra PoPUlar, que 
acontecerá no dia 21 de agosto de 2021, das 20:00 as 21:00h na estação 
cultural de icoaraci.

Protocolo: 694624
PoRtARiA Nº 397 DE 19.08.2021
servidor: aNtoNio lUciaNo goMes do rosário
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: secretário de gabinete
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a ser realizada 
pelo profissional Reginaldo Silva dos Santos, contratado como Debatedor, 
no evento PreaMar da cUltUra PoPUlar , que será realizado no dia 22 
de agosto de 2021, das 18:00 as 19:00h na  estação cultural de icoaraci.

Protocolo: 694625

.

.

ExtiNção DE coNtRAto
.

ExtiNção DE coNtRAto
Processo adMiNistrativo eletrôNico Nº 2021/731289
terMo de rescisÃo bilateral do coNtrato adMiNistrativo Nº 
018/2021.secUlt, firMado eNtre a secretaria de estado de cUl-
tUra do estado do Pará e a eMPresa qUalitec eNgeNHaria ltda.
obJeto: fica neste ato rescindido por motivo de interesse público o coN-
trato Nº 018/2021, originalmente celebrado entre as partes. esta resci-
são contará a partir da data de 12/08/2021.
do foro: conforme previsto em contrato, permanece eleito o foro da co-
marca de belém, para dirimir quaisquer dúvidas relativa ao cumprimento 
da presente rescisão do contrato.
da data da assinatura: 12.08.2021
brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira
secretario adJUNto de estado de cUltUra

Protocolo: 694453

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 402/21, de 19.08.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: liNdeMberg silva de assis
cargo: Motorista
Matrícula: 80845862/1
quantidade de diárias:1/2 (meia)
origem: belém/Pa
destino: santa isabel /Pa
Período: 18.08.2021
os efeitos da 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: 694686

féRiAS
.

SuBStituição DE fERiAS
PoRtARiA Nº 392 DE 18 DE AGoSto DE 2021
secretário adJUNto da secretaria de estado de cUltUra, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso vi, da Portaria de 
n° 091/2.019, c/c o inciso vi; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 13 
de dezembro de 2004, e,
coNsideraNdo:
- o Processo nº 2021/841051, de 03/08/2021,
resolve:
i – desigNar o servidor NelsoN lUÍs carvalHo de oliveira, diretor 
de Projetos dP/dPat, matrícula 57190169/2, para responder pela diretoria 
de Patrimônio - dPat no período de 12/07/2021 a 26/07/2021 durante 
as férias do servidor titular JosÉ Helder Moreira câNdido, diretor de 
Patrimônio/dPat, matrícula 5945919/2.
ii – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 12/07/2021.
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 da secretaria de estado de cultura / secUlt

Protocolo: 694464
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PoRtARiA Nº 359/21 DE 05.08.2021
servidora: cora carreira rodrigues cruz
Matrícula: 32573-1
cargo: atendente referência i
Período de Usufruto: 05.10.2021 a 19.10.2021 - 15 (quinze) dias
Período aquisitivo: 16.04.2019 a 15.04.2020

Protocolo: 694491

outRAS MAtéRiAS
.

tRANSfERiR uSufRuto DE féRiAS
Portaria 382/21 de 13.08.2021
servidora: regina vitória de andrade alves
Matrícula: 30635-1
cargo: técnico em gestão cultural - biblioteconomista
Período anterior: 08.09.2021 a 07.10.2021, 30 (trinta) dias
Novo período: 01.11.2021 a 30.11.2021, 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 14.08.2020 a 13.08.2021

Protocolo: 694503
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DESPESA: 2021NE00968
Processo Nº 2021/804009
valor: r$1.000,00 (um mil reais).
data da eMissÃo: 18/08/2021
obJeto: contratação de KeltoN liMa MoNteiro MeNdes, na função de 
Ministrante ou Instrutor (a) de Curso ou Oficina, de acordo com Edital de 
credenciamento, para gravação de palestra virtual no âmbito do Proje-
to “obra comentada”, desenvolvido pelo siMM/secUlt, conforme regular 
processamento nos autos do Processo administrativo nº 2021/804009.
origeM: edital de credenciamento 005/2020, iNexigibilidade de lici-
taÇÃo nº 017/2020.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8845 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036- oUtros serviÇos de 
terceiros - Pessoa fÍsica Ptres: 158845 Pi: 1030008845c aÇÃo: 
269384 fUNcioNal PrograMática: 13.391.1503-8845.
servidor iNdicado coMo fiscal: cassia saNtos da rosa, Matrícu-
la: 57203405/ 1.
coNtratada: KeltoN liMa MoNteiro MeNdes – cPf Nº 002.176.962-10.
eNdereÇo: PassageM elcioNe barbalHo, 18f, coqueiro, ceP: 67.113-
090, aNaNiNdeUa, Pará.
ordeNador: brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira

Protocolo: 694526
tRANSfERiR uSufRuto DE féRiAS
Portaria 379/21 de 13.08.2021
servidora: Monika gisella gomes eleres
Matrícula: 54195776-2
cargo: técnico em gestão Pública - Psicóloga
Período anterior: 13.08.2021 a 11.09.2021, 30 (trinta) dias
Novo período: a ser definido posteriormente.
Período aquisitivo: 30.04.2020 a 29.04.2021

Protocolo: 694519
tRANSfERiR uSufRuto DE féRiAS
Portaria 252/21 de 25.06.2021
servidora: sabrina campos costa
Matrícula: 57176033-2
cargo: técnico em gestão cultural - turismo
Período anterior: 01.07.2021 a 30.07.2021 - 30 (trinta) dias
Novo período: 16.07.2021 a 30.07.2021 - 15 (quinze) dias
Período restante: A ser definido posteriormente.
Período aquisitivo: 02.01.2020 a 01.01.2021

Protocolo: 694584
tRANSfERiR uSufRuto DE féRiAS
Portaria 3362/21 de 06.08.2021
servidor: José Helder Moreira candido
Matrícula: 5945919-2
cargo: diretor de Patrimônio
Período anterior: 29.07.2021 a 27.08.2021, 30 (trinta) dias
Novo período: a ser definido posteriormente.
Período aquisitivo: 20.03.2020 a 19.03.2021

Protocolo: 694543

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

PoRtARiA Nº 670 DE 19 DE AGoSto DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae 
2021/771626
resolve desigNar, para a função de fiscal da Nota de eMPeNHo 
2021Ne01445, com a empresa caNÇÃo a 2 editora ltda, que tem 
como objeto a coNtrataÇÃo direta de serviÇo tÉcNico Profissio-

Nal esPecialiZado – assessoria tÉcNica esPecialiZada, que tem 
como fiscal titular a servidora iNdaia freire da silva, matrícula nº 
5225779/5, cargo: coordenadora da linguagem visual, setor/local de 
trabalho: dic e como fiscal substituto o servidor Marcelo dos saNtos 
carMo, matrícula nº: 5888124 cargo: téc. gestão cultural, setor/local 
de trabalho: dic
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 694950

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho de Despesa: 2021NE01445
Pae: 2021/771626
referente: iN nº 216/2021 – fcP 
objeto: Contratação direta de serviço técnico profissional especializado – 
assessoria técnica especializada
valor total: r$ 16.500 (dezesseis mil e quinhentos reais), em 03 (três) 
parcelas de r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme proposta 
orçamentária (seq.16) do referido processo
data da emissão: 29/07/2021
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8425 103.000.8425c; fonte re-
curso: 0101; elemento despesa: 339039; ação: 231259
contratado: caNÇÃo a 2 editora ltda, inscrito no cNPJ: 
28.999.988/0001-63
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 694951

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 094/2021
a superintendente da fundação carlos gomes, usando de suas atribui-
ções conferidas pela lei 5.939/96, pelo decreto 1.338/96 e ainda pelo de-
creto de 14/01/2019, publicado no doe 33.781 de 15/01/2019;
resolve:
art. 1° desigNar como pregoeiros, pelo prazo de 01 (um) ano, os seguin-
tes servidores:
i - aNtoNio JUNior da costa castro, coordenador, matrícula 
nº 5906273;
ii - Maria do rosário barbosa MastoP MartiNs, assessora, matrí-
cula nº 5936030; e
iii - scHeila liMa de soUsa, secretária de diretoria, matrícula nº 
57225754.
art. 2° desigNar para compor a equipe de apoio aos procedimentos de pre-
gão, conforme as necessidades e indicações dos pregoeiros, os servidores:
i - deNYs aNtoNio aMaNaJás NoroNHa, gerente, Matrícula nº 57192378.
ii - WaNice do socorro saNcHes qUiNto, assistente administrati-
vo, matrícula n° 5906280;
iii- aNtoNio JUNior da costa castro, coordenador, matrícula 
nº 5906273.
art. 3° revogar a Portaria Nº 76/2021/fcg, de 12 de julho de 2021.
art. 4º esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, PUblica-se, registre-se e cUMPra-se.
belém-Pa, 19 de agosto de 2021.
Maria da glÓria boUlHosa caPUto, superintendente da fcg

Protocolo: 694837

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico No 03/2021 - fuNDAção cARLoS GoMES
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/fcg, que opinou pelo pros-
seguimento do processo, HoMologo o Pregão eletrônico nº 03/2021, 
no valor total de r$ 22.082,00(vinte e dois mil e oitenta e dois reais).
obJeto: aquisição de equipamento de áudio, vídeo e som.
eMPresas veNcedoras, pelo critério de menor preço por iteM:
- K.M.l.r. PiNHeiro iNforMatica - cNPJ: 12.555.875/0001-39
iteM 01 no valor total de r$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais).
iteM 08 no valor total de r$ 2.234,00 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais).
- esPaco digital coM. loc. de aUdio, ciNe, video - cNPJ: 08.083.394/0001-09
iteM 02, no valor total de r$ 1.609,00 (um mil seiscentos e nove reais).
- coMercial tres acordes eireli - cNPJ: 32.850.995/0001-76
iteM 04, no valor total de r$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
- carvalHo MiraNda eMPreeNdiMeNtos eireli - cNPJ:11.502.318/0001-9
iteM 07, no valor total de r$ 1.225,00 um mil duzentos e vinte e cinco reais).
- daNtoN gabriel siMPlicio de sales silva - cNPJ: 38.084.603/0001-91
iteM 09, no valor total de r$ 2.745,00 (dois mil setecentos e quarenta e 
cinco reais).
- cleber NasciMeNto da rosa - cNPJ:11.142.525/0001-88
iteM 10, no valor total de r$ 4.069,00 (quatro mil e sessenta e nove reais).
os itens 03, 05 e 06 obtiveram resultados fracassados.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
Maria da gloria boulhosa caputo - superintendente/fcg

Protocolo: 694402
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SEcREtARiA DE EStADo
DE coMuNicAção

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto N°: 21/2021
Processo N°: 2021/450195
Processo licitatório N° 003/2021 (Pregão eletrônico)
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de licença do 
sistema adobe creative cloud 2021
valor estimado: r$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).
data da assinatura: 18/08/2021
vigência: 18/08/2021 a 17/08/2022.
funcional Programática: 24.722.1508.8236 – Produção e difusão da in-
formação
Natureza de despesa: 339040–serviço de tecnologia da informação e co-
municação- PJ
fonte: 0101- recursos ordinários
contratado: Mcr sisteMas e coNsUltoria ltda.
cNPJ N°: 04.198.254/0001-17
endereço: sHN quadra 1 conjunto a, bloco a, entrada a – edifício le quar-
tier, sala 803- asa Norte
ceP: 70701-000 - brasília/df.
belém (Pa), 20 de agosto de 2021.
vera lUcia alves de oliveira.
secretária de estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 694868

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 583 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 2021/903798/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que irá se 
deslocar para o município de baião nos dias 19 e 20 de agosto de 2021, 
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: Wanderil do rosário de souza Maia
MatrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício
PoRtARiA Nº 584 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 2021/903860/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 conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: luiz reinaldo cunha de souza
MatrÍcUla: 5953110
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício
PoRtARiA Nº 585 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 2021/903829/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 conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: gilberto adriano Pastana Marçal
MatrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 694820

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA N° 271/2021, DE 18 DE AGoSto DE 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtelPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsideraNdo os termos do atestado MÉdico de 01/07/2021 e laudo
Médico Pericial nº 78468, de 16/08/2021, contido nos autos do Processo 
n.º 2021/819884;
r e s o l v e:
regUlariZar a coNcessÃo de 15 (quinze) dias de licença para tra-
tamento de saúde ao servidor, o(s) médico(s) perito(s) abaixo assina-

do, após a avaliação documental do(a) servidor(a) lUcieNe silva NU-
Nes, matrícula funcional nº 55588881/1, ocupante do cargo de técnico 
de administração e finanças, lotado(a) na contabilidade, no período de 
01/07/2021 a 15/07/2021, sem prejuízo de sua remuneração, devendo 
reassumir no dia imediato a está data.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 694365

coNtRAto
.

coNtRAto N. º 024/2021
Processo N. º 2021/384820
PregÃo eletrôNico 015/2021
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição do equipamento abai-
xo discriminado, conforme as condições estabelecidas no edital de Pregão 
Eletrônico n.º 015/2021 e na proposta firmada pela Contratada, que pas-
sam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
fundamento legal: da lei n° 8.666/93
valor global:r$ 161.960,00 (cento e sessenta e um mil novecentos e ses-
senta reais)
data de assinatura: 12 de agosto de 2021
fiscal do contrato: Paulo roberto batista barros – Matricula: 54196946/2
funcional Programática: 65.201.24.126.1508.8236
elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236e
funcional Programática: 65.201.24.722.1508.8236c
elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236c
ação nº: 232.383
contratada: r&r eqUiPaMeNtos eletrôNicos eireli - ePP
cNPJ: 10.806.106/0001-30
endereço: quadra clN 209, blobo c, n° 59, sala 206, asa Norte,
brasília/df, ceP 70.854-530
ordenador: Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 694745
coNtRAto N. º 023/2021
Processo N. º 2021/384820
PregÃo eletrôNico 015/2021
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição do equipamento abai-
xo discriminado, conforme as condições estabelecidas no edital de Pregão 
Eletrônico n.º 015/2021 e na proposta firmada pela Contratada, que pas-
sam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
fundamento legal: da lei n° 8.666/93
valor global: r$ 447.869,98 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocen-
tos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos)
data de assinatura: 12 de agosto de 2021
fiscal do contrato: Paulo roberto batista barros – Matricula: 54196946/2
funcional Programática:
65.201.24.126.1508.8236
elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236e
funcional Programática:
65.201.24.722.1508.8236
elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236e
ação nº: 232.383
contratada: Meta PlUral coMÉrcio e serviÇos eM eqUiPaMeNtos de 
áUdio, vÍdeo e iNforMática ltda. ePP
cNPJ: 09.196.543/0001-09
endereço: sHis qi 11 bloco P, sala 201 – lago sul,
brasília/df, ceP 71625-650
ordenador: Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 694748

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Nº 001/2021
coNtRAto Nº 035/2020
Processo Nº 2020/390456
PregÃo eletrôNico Nº 006/2020
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n. º 035/2020 pelo período de 12 (doze) meses, 
sendo de 11 de setembro de 2021 a 11 de setembro de 2022.
data de assinatura: 16/08/2021
data de vigência: 11/09/2021 até 11/09/2022
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
elemento: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 412.000.8238c
coNtratada: dMNeWs coMÉrcio e serviÇos de iNforMática eireli.
cNPJ: 13.772.522/0001-53;
endereço: scs quadra 07, bloco a, asa sul,
brasília/df - ceP 70.307-901
ordenador: Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 694743
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.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE EDucAção

.

DiSPENSA DE LicitAção
Processo principal N.º 732657/2021
Dispensa de Licitação: 024/2021-NLic/SEDuc
Partes: secretaria de estado de educação/sedUc e sr. alexandre Mota 
rodrigues
objeto: locação de imóvel para funcionamento do Polo Metropolitano Pré 
eNeM, que tem por objetivo a execução do projeto de desenvolvimento 
educacional por meio da revisão para o eNeM em escolas Públicas de ensi-
no Médio, com apoio da secretaria de estado de educação - sedUc, sito à 
avenida João Paulo ii, nº 1867, Marco, município de belém/Pa, pertencen-
te ao sr. alexandre Mota rodrigues, portador da carteira de identidade nº 
1431342  Pc/Pa e cPf n° 318.080.182 49.
valor Mensal: r$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais)
valor anual: r$ 393.600,00 (trezentos e noventa e três mil e seiscentos 
reais)
fundamento legal: art. 24, inciso x da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 19 de agosto de 2021.
elieth de fátima silva braga
secretária de estado de educação
tERMo DE RAtificAção
Dispensa de Licitação: 024/2021-NLic/SEDuc
Processo principal N.º 732657/2021
ratifico a disPeNsa de licitaÇÃo, com base na MaNifestaÇÃo JUrÍ-
dica nº. 1.316/2021 da asJUr/sedUc, conforme disposto no art. 26 da 
lei nº. 8.666/93.
belém, 19 de agosto de 2021.
elieth de fátima silva braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 694953

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 066/2021 - GAB SAEN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da eeefM rUi barbosa - Use 02, concedida à servidora abaixo 
relacionada.
a secretária adJUNta de eNsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsideraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/897303-Pae,
resolve
art. 1° - aUtoriZar o servidor abaixo, até 10/09/2021, a receber os re-
cursos do fundo rotativo da escola eefM rUi barbosa, localizada no 
município de belém, jurisdicionada à Use 02, podendo executar as se-
guintes transações: efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos 
e extratos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/contra ordenar, 
cancelar, baixar cheques e efetuar transferências.

MUNicÍPio setor servidor (a) MatrÍcUla cPf
 belÉM  eeefM rUi barbosa - Use 02  loUrdes MacHado MartiNs 5884381-2 197.742.572-00

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, 19 de agosto de 2021.
regiNa lúcia de soUZa PaNtoJa
secretária adjunta de ensino

Protocolo: 694901
PoRtARiA N° 068/2021 - GAB SAEN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da eeefM tiradeNtes ii - Use 02, concedida à servidora abaixo 
relacionada.
a secretária adJUNta de eNsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsideraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/897453-Pae,
resolve
art. 1° - aUtoriZar a servidora abaixo, a receber os recursos do fundo 
rotativo da escola eefM tiradeNtes ii, localizada no município de be-
lém, jurisdicionada à Use 02, podendo executar as seguintes transações: 
efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos bancários, 
retirar cheques devolvidos, sustar/contra ordenar, cancelar, baixar cheques 
e efetuar transferências.

MUNicÍPio setor servidor (a) MatrÍcUla cPf
 belÉM  eeefM tiradeNtes ii - Use 02  NelMa NogUeira ribeiro 343790-1 116.255.542-49

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, 19 de agosto de 2021.
regiNa lúcia de soUZa PaNtoJa
secretária adjunta de ensino

Protocolo: 694920

PoRtARiA DE REDES. Nº 1.222/2021-GAB/SiND.  
Belém, 19 de agosto de 2021.
a oUvidora desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo os termos do Memo. nº 13/2021-gab/siNd, de 
17/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investiga-
tória, instaurada nos termos da Portaria Nº 67/2021-gab/siNd de 
19/01/2021, publicada no doe, edição nº 34.466 de 20/01/2021, prorro-
gada pela Portaria Nº 628/2021-gab/siNd de 24/05/2021, publicada no 
doe, edição nº 34.594 de 25/05/2021;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão sindicante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
eva virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sedUc
PoRtARiA DE PRoRR. Nº 1.223/2021-GAB/PAD.  
Belém, 19 de agosto de 2021.
a oUvidora desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a instauração de Processo adMiNistrativo disciPli-
Nar através da Portaria Nº 334/2018-gab/Pad de 22 de novembro de 
2018, publicada no doe n° 33.745 de 23 de novembro de 2018;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 1.190/2021-Nde, de 18 de 
agosto de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – Prorrogar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
eva virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sedUc
PoRtARiA DE PRoRR. Nº 1.224/2021-GAB/PAD.  
Belém, 19 de agosto de 2021.
a oUvidora desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a instauração de Processo adMiNistrativo disciPli-
Nar através da Portaria Nº 143/2021-gab/Pad de 01 de fevereiro de 
2021, publicada no doe n° 34.478 de 02 de fevereiro de 2021;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 01/2021-Nde, de 16 de 
agosto de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – Prorrogar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
eva virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sedUc
PoRtARiA DE PRoRR. Nº 1.225/2021-GAB/PAD.  
Belém, 19 de agosto de 2021.
a oUvidora desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a instauração de Processo adMiNistrativo disciPli-
Nar através da Portaria Nº 155/2020-gab/Pad de 18 de novembro de 
2020, publicada no doe n° 34.412 de 19 de novembro de 2020;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 1203/2021-Nde, de 18 de 
agosto de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – Prorrogar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei estadual nº. 
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5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
eva virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sedUc

Protocolo: 694851

.

.

ADMiSSão DE SERviDoR
.

Ato: coNtRAto Nº 127/2021-BELéM
Nome: raiMUNdo NoNato PadilHa castro
cargo: Professor
vigência: 11/08/2021 a 10/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 128/2021-ANANiNDEuA
Nome: fraNKliN dos saNtos loPes
cargo: Professor
vigência: 11/08/2021 a 10/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 129/2021-BELéM
Nome: rafaela do NasciMeNto de soUZa
cargo: Professor
vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 130/2021-toMé-Açú
Nome: ivaNilda do socorro NUNes galvao
cargo: Professor
vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 131/2021-viGiA
Nome: JeaNete ferreira barata
cargo: Professor
vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 132/2021-viGiA
Nome: JUcilaNd diego caMPos barbosa
cargo: Professor
vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 133/2021-coLARES
Nome: gilsoN lUis de MeNdoNca PaNtoJa
cargo: Professor
vigência: 12/08/2021 a 11/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 134/2021-viGiA DE NAzARé
Nome: carla do socorro coNceicao de soUZa
cargo: Professor
vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 135/2021-viGiA DE NAzARé
Nome: HelievertoN geraldo de brito
cargo: Professor
vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 136/2021-SANtA iSABEL Do PARÁ
Nome: JaKsoN silva da silva
cargo: Professor
vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 137/2021-coNcEição Do ARAGuAiA
Nome: liliaN da silva lira
cargo: Professor
vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 138/2021-cuMARú Do NoRtE
Nome: aMaNda lacerda alMeida
cargo: Professor
vigência: 18/08/2021 a 17/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 139/2021-coNcEição Do ARAGuAiA
Nome: Jose tHiago PareNte de oliveira
cargo: Professor
vigência: 18/08/2021 a 17/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

Ato: coNtRAto Nº 140/2021-cAcHoEiRA Do PiRiÁ
Nome: Jorge alves da crUZ Neto
cargo: Professor
vigência: 18/08/2021 a 17/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 575688/2021, autorizado em 
15/07/2021, em caráter de substituição.
Ato: coNtRAto Nº 141/2021-São SEBAStião DA BoA viStA
Nome: Maria de fatiMa alves goNcalves
cargo: Professor
vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 142/2021-São SEBAStião DA BoA viStA
Nome: tHiago berNaUdY dos saNtos Moraes
cargo: Professor
vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 143/2021-São SEBAStião DA BoA viStA
Nome: clYcia KatriNa goMes barbosa
cargo: Professor
vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: coNtRAto Nº 144/2021-toMé Açu
Nome: Patricia JaMile saraiva silva de alMeida
cargo: Professor
vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

Protocolo: 694845

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

Prorrogação de Lic Saúde
NoMe: diego Matos MoNteiro
coNcessao: 15 dias
Periodo: 17/07/2019 a 31/07/2019
MatricUla: 57227962/2 cargo: Prof
lotacao: ee Prof lUci correa/aNaNiNdeUa
laUdo Medico: 200554a/1
NoMe: cHeila Waleria cHagas de sales
coNcessao:
Periodo: 26/03/2021 a 22/08/2021
MatricUla: 5948786 cargo:
lotacao: ee edUardo aNgeliM/ParaUaPebas
laUdo Medico: 76786
NoMe: ediNa Maria Paiva da silva
coNcessao: 90 dias
Periodo: 20/03/2021 a 17/06/2021
MatricUla: 5068673/1 cargo: Prof
lotacao: ee aUgUsto oliMPio/beleM
laUdo Medico: 76842
NoMe: elZa Maria batista
coNcessao: 90 dias
Periodo: 28/04/2021 a 26/07/2021
MatricUla: 57233950/1 cargo: esP. eM edUcacao
lotacao: ee boca do acre/beleM
laUdo Medico: 76768
NoMe: fraNcisco everaldo ferreira da gaMa
coNcessao: 60 dias
Periodo: 03/05/2021 a 01/07/2021
MatricUla: 5499860/2 cargo: Prof
lotacao: clotilde Perreira/castaNHal
laUdo Medico: 76877
NoMe: Joaceli seNa rodrigUes
coNcessao: 90 dias
Periodo: 16/06/2021 a 13/09/2021
MatricUla: 57208309/1 cargo: esP. eM edUcacao
lotacao: ee leoNidas MoNte/abaetetUba
laUdo Medico: 76881
NoMe: Joao MaUricio de qUeiroZ freitas JUNior
coNcessao: 38 dias
Periodo: 29/05/2021 a 05/07/2021
MatricUla: 5771536/2 cargo: Prof
lotacao: P. esPortivo de castaNHal
laUdo Medico: 76845
NoMe: laUra Maria aMerico da silva
coNcessao: 26 dias
Periodo: 04/06/2021 a 29/06/2021
MatricUla: 54188281/1 cargo: Prof
lotacao: Prof isaUra baHia/MocaJUba
laUdo Medico: 76846
NoMe: Maria de loUrdes da silva Maia
coNcessao: 120 dias
Periodo: 25/04/2021 a 22/08/2021
MatricUla: 5342724/1 cargo: Prof
lotacao: ee alM gUillobel/beleM
laUdo Medico: 76761
NoMe: MarisaNta ribeiro PortilHo
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coNcessao: 180 dias
Periodo: 05/06/2021 a 01/12/2021
MatricUla: 57212409/1 cargo: ass. adMiNist
lotacao: ee MagalHaes barata/beleM
laUdo Medico: 76878
NoMe: MiraNil Moraes tavares
coNcessao: 116 dias
Periodo: 07/06/2021 a 30/09/2021
MatricUla: 54192168/2 cargo: Prof
lotacao: ee coNego caMPos/barcareNa
laUdo Medico: 76882
NoMe: oriMar rodrigUes barros
coNcessao: 130 dias
Periodo: 30/12/2021 a 08/05/2021
MatricUla: 57215505/1 cargo: Prof
lotacao: ee gersoN Peres/breves
laUdo Medico: 76843
NoMe: rosiclea feitosa da silva
coNcessao: 40 dias
Periodo: 25/05/2021 a 03/07/2021
MatricUla: 5433347/2 cargo: Prof
lotacao: ee PalMira gabriel/icoaraci
laUdo Medico: 76884
NoMe: silvaNa Maria da silva liMa
coNcessao: 120 dias
Periodo: 22/03/2021 a 19/07/2021
MatricUla: 57213777/1 cargo: ass. adMNist
lotacao: ee Mª de NaZare /boNito
laUdo Medico: 76896

Protocolo: 694441
APto Ao tRABALHo
NoMe: lilia cristiaNe barbosa de Melo
a Partir de 05/07/2021
MatricUla: 57203047/1 cargo: Prof
lotacao: gabiNete do secretário
laUdo Medico: 76844
NoMe: lYdiaNe rodrigUes de aMoriM
a Partir de 05/07/2021
MatricUla: 57221167/1 cargo: Prof
lotacao: Prof Mª eliZete NUNes/breves
laUdo Medico: 76841

Protocolo: 694515

LicENçA PARA cuRSo
.

PRoRRoGAção DE LicENçA cuRSo / ccvS
PoRtARiA Nº 007269/2021 - SAGEP - 16/08/2021
Prorrogar a liceNÇa Para ParticiPar do cUrso de Mestrado eM 
diversidade sociocUltUral, No MUseU ParaeNse eMÍlio goeldi, 
do(a) soervidor(a) Marcelle roliM de soUZa liMa, MatrÍcUla Nº 
5839319-2, Professor ad-4, ,otado(a) No(a) divisÃo de legisla-
ÇÃo e eNqUadraMeNto, No MUNicÍPio de belÉM, No PerÍodo de 
11/08/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 694646
coNcESSão DE LicENçA cuRSo / ccvS
PoRtARiA Nº 007271/2021 - SAGEP - 16/08/2021
coNceder liceNÇa Para PartiviPar do cUrso de doUtorado eM 
edUcaÇÃo, Na UNiversidade federal do Pará, No PerÍodo de 
31/08/2021 a 31/01/2025, a(o) servidor(a) ivoNe rosa cabral, Ma-
trÍcUla Nº 57208939-1, esPecialista eM edUcaÇÃo classe ii, lota-
do(a) No(a) diretoria de eNsiNo, No MUNicÍPio de belÉM.

Protocolo: 694666
coNcESSão DE LicENçA cuRSo / ccvS
PoRtARiA Nº 007272/2021 - SAGEP - 16/08/2021
coNceder liceNÇa Para ParticiPar do cUrso de doUtorado eM 
edUcaÇÃo, Na UNiversidade federal do Pará, No PerÍodo de 
31/08/2021 a 31/01/2025, a(o) servidor(a) ivoNe rosa cabraK, Ma-
trÍcUla Nº 57208939-2, Professor classe i, lotado(a) No(a)  di-
retoria de eNsiNo, No MUNicÍPio de belÉM.

Protocolo: 694661
PRoRRoGAção DE LicENçA cuRSo / ccvS
PoRtARiA Nº 007270/2021 - SAGEP - 16/08/2021
Prorrogar a liceNÇa Para ParticiPar do cUrso de doUtorado 
eM filosofia Na UNiversidade federal de sÃo PaUlo, do(a) ser-
vidor(a) lUaN JosÉ silva reMigio, MatrÍcUla Nº 57232240-1, Pro-
fessor classe i, lotado(a) No(a) divisÃo de legislaÇÃo e eNqUa-
draMeNto, No MUNicÍPio de belÉM, No PerÍodo de 21/08/2021 a 
20/08/2023.

Protocolo: 694654

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA / ccvS
PoRtARiA Nº 007062/2021 - SAGEP - 10/08/2021
oNDE SE Lê: 07/03/2021 a 05/03/2025
LEiA-SE: 15/08/2021 a 13/08/2025

Protocolo: 694375
ERRAtA A PuBLicAção Do QuiNto tERMo ADitivo Ao coNtRA-
to Nº 286/2017
Publicado no Diário Oficial n° 34014 do dia 18 de outubro de 2019

onde se lê: acréscimo financeiro ao contrato no valor de R$ 5.752.112,13 
(cinco milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e doze reais e 
treze centavos).
Leia-se: acréscimo financeiro ao contrato no valor de R$ 5.751.978,71 
(cinco milhões, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e 
oito reais e setenta e um centavos), a alteração se deu com base na nota 
técnica nº 03/e3H/2021 que adotou as orientações da asJUr acostadas na 
manifestação nº 650/2020 motivada pelo oficio nº E3H-2020-63 de 18 de 
março de 2020.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-s e cUMPra-se
belém, 18 de agosto de 2021.
elieth de fátima da silva braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 694834
ERRAtA A PuBLicAção Do PRiMEiRo tERMo ADitivo Ao coN-
tRAto Nº 286/2017
Publicado no Diário Oficial n° 33689 do dia 29 de agosto de 2018
Onde se lê: acréscimo financeiro ao contrato no valor de R$ 3.797.438,05 
(três milhões, setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e oito 
reais e cinco centavos).
Leia-se: acréscimo financeiro ao contrato no valor de R$ 3.793.545,59 
(três milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e 
cinco reais e cinquenta e nove centavos), a alteração se deu com base na 
nota técnica nº 03/e3H/2021 que adotou as orientações da asJUr acosta-
das na manifestação nº 650/2020 motivada pelo oficio nº E3H-2020-63 de 
18 de março de 2020.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-s e cUMPra-se
belém, 18 de agosto de 2021.
elieth de fátima da silva braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 694828
ERRAtA A PuBLicAção Do coNtRAto Nº 286/2017
Publicado no Diário Oficial n° 33464 do dia 22 de setembro de 2017
onde se lê: valor do contrato r$ 28.224.541,82 (vinte e oito milhões, 
duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta 
e dois centavos).
Leia-se: valor do contrato r$ 28.224.892,52 (vinte e oito milhões, du-
zentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta 
e dois centavos), a alteração se deu com base na nota técnica nº 03/
e3H/2021 que adotou as orientações da asJUr acostadas na manifestação 
nº 650/2020 motivada pelo oficio nº E3H-2020-63 de 18 de março de 
2020.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-s e cUMPra-se
belém, 18 de agosto de 2021.
elieth de fátima da silva braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 694821
ERRAtA A PuBLicAção Do SétiMo tERMo ADitivo Ao coNtRA-
to Nº 286/2017
Publicado no Diário Oficial n° 34283 do dia 16 de julho de 2020
onde se lê: não há impacto financeiro ao contrato - valor de R$ 0,00 
(zero reais).
Leia-se: supressão financeira ao contrato no valor de R$ - 103,52 (me-
nos cento e três reais e cinquenta e dois centavos), a alteração se deu 
com base na nota técnica nº 03/e3H/2021 que adotou as orientações da 
ASJUR acostadas na manifestação nº 650/2020 motivada pelo oficio nº 
e3H-2020-63 de 18 de março de 2020.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-s e cUMPra-se
belém, 18 de agosto de 2021.
elieth de fátima da silva braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 694800

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiARiAS No. 48858/2021
obJetivo: solicitação de diárias para realizar diligências de tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário, referentes a diárias, 
fundo rotativo e pagamento de pessoal apurados em Pad.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / altaMira / 23/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 4
altaMira / beleM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: leNa Marcia MacHado goNcalves
MatrÍcUla: 184888
cPf: 15157750200
cargo/fUNÇÃo:adMiNistrador / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694915
PoRtARiA DE DiARiAS No. 47928/2021
obJetivo: solicitação de diárias para realizar visita técnica na eeefM le-
opoldina guerreiro, em afuá.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / aMaPa / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1
afUa / aMaPa / 18/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 1
aMaPa / beleM / 19/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: Jose alexaNdre bUcHacra araUJo
MatrÍcUla: 57217305
cPf: 31838154272
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cargo/fUNÇÃo:
secretario adJUNto de logistica / direcao
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694891
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48860/2021
obJetivo: solicitação de diárias para conduzir os técnicos da ctce que 
irão realizar diligências de Tomada de Contas Especial para fins de res-
sarcimento ao erário, referentes a diárias, fundo rotativo e pagamento de 
pessoal apurados em Pad.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / altaMira / 23/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 4
altaMira / beleM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: Marco aUrelio cabral beZerra
MatrÍcUla: 5903479
cPf: 79405614215
cargo/fUNÇÃo:  Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694905
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48859/2021
obJetivo: solicitação de diárias para realizar diligências de tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário, referentes a diárias, 
fundo rotativo e pagamento de pessoal apurados em Pad.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / altaMira / 23/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 4
altaMira / beleM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: MicHel NogUeira da silva
MatrÍcUla: 57200953
cPf: 86322850253
cargo/fUNÇÃo:
gereNte de ProJeto v / direcao
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694921
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48547/2021
obJetivo: MeMoraNdo Nº 990/2021-Nde Pad 325/2018 e 366/2018 
e. e. HÉlio frota, e. e. PresideNte castelo braNco e e. e. iZabel 
aMaZoNas. MUNicÍPios: abel figUeiredo, ParagoMiNas e UliaNÓ-
Poles.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / abel figUeiredo / 02/08/2021 - 04/08/2021 Nº diárias: 2
abel figUeiredo / ParagoMiNas / 04/08/2021 - 04/08/2021 Nº diá-
rias: 0
ParagoMiNas / UliaNoPolis / 04/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 2
UliaNoPolis / beleM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: Jose elias araUJo gaMa
MatrÍcUla: 761249
cPf: 20787839272
cargo/fUNÇÃo:escr. datilog. ref.iii / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694804
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48544/2021
obJetivo: MeMoraNdo Nº 990/2021-Nde Pad 325/2018 Processo nº 
1272960/18 e Pad 366/2018. Processo nº 1273168/18 MUNicÍPio: abel 
figueiredo, Paragominas, Ulianópolis.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / abel figUeiredo / 02/08/2021 - 04/08/2021 Nº diárias: 2
abel figUeiredo / ParagoMiNas / 04/08/2021 - 05/08/2021 Nº diá-
rias: 1
ParagoMiNas / UliaNoPolis / 05/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 1
UliaNoPolis / beleM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: reNata saNtos da foNseca
MatrÍcUla: 57176254  cPf: 84702850253
cargo/fUNÇÃo: esPecialista eM edUcacao classe i / esPecialista
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694807
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48728/2021
obJetivo: visita Na eeefM doM Mario de MiraNda vilas boas (bU-
Jarú) .
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / bUJarU / 09/08/2021 - 09/08/2021 Nº diárias: 0
bUJarU / beleM / 09/08/2021 - 10/08/2021 Nº diárias: 1.5
NoMe: diego alexaNdre ferreira de soUZa
MatrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
cargo/fUNÇÃo: assist. adMiNist. / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694822
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48667/2021
obJetivo: visita na escola Nova com 12 salas de aula (brasil Novo) .
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / altaMira / 11/08/2021 - 11/08/2021 Nº diárias: 0
altaMira / brasil Novo / 11/08/2021 - 12/08/2021 Nº diárias: 1
brasil Novo / altaMira / 12/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 1
altaMira / beleM / 13/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: diego alexaNdre ferreira de soUZa
MatrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220

cargo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694824
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48545/2021
obJetivo: MeMoraNdo Nº 990/2021-Nde Pad 325/2018 Processo nº 
1272960/18 e Pad 366/2018. Processo nº 1273168/18 MUNicÍPio: abel 
figueiredo, Paragominas, Ulianópolis.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / abel figUeiredo / 02/08/2021 - 04/08/2021 Nº diárias: 2
abel figUeiredo / ParagoMiNas / 04/08/2021 - 05/08/2021 Nº diá-
rias: 1
ParagoMiNas / UliaNoPolis / 05/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 1
UliaNoPolis / beleM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: raiMUNdo NoNato laUNe dos saNtos
MatrÍcUla: 404071
cPf: 15336743291
cargo/fUNÇÃo:
Prof. colaborador Nivel Medio / doceNte
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694814
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48758/2021
obJetivo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e terra santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de santarém/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / saNtareM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
saNtareM / beleM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: 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: 694818
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48546/2021
obJetivo: MeMoraNdo Nº 990/2021-Nde Pad 325/2018 Processo nº 
1272960/18 e Pad 366/2018. Processo nº 1273168/18 MUNicÍPio: abel 
figueiredo, Paragominas, Ulianópolis.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / abel figUeiredo / 02/08/2021 - 04/08/2021 Nº diárias: 2
abel figUeiredo / ParagoMiNas / 04/08/2021 - 05/08/2021 Nº diá-
rias: 1
ParagoMiNas / UliaNoPolis / 05/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 1
UliaNoPolis / beleM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: gilvaldo da cUNHa oliveira
MatrÍcUla: 406910  cPf: 11668903253
cargo/fUNÇÃo:ageNte adMiNistrativo / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694829
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48878/2021
obJetivo: viajem com o objetivo de realizar visita na eeeM antonio alves 
ramos e eeeM João Paulo ii, ambas localizadas no Município de igarapé 
açú.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / igaraPe-acU / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0
igaraPe-acU / beleM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: faeK Pedro KHoUrY Neto
MatrÍcUla: 628654  cPf: 15254356200
cargo/fUNÇÃo:escr. datilog. ref.iii / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694744
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48877/2021
obJetivo: viajem com o objetivo de realizar visita na eeeM antonio alves 
ramos e eeeM João Paulo ii, ambas localizadas no Município de igarapé 
açú.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / igaraPe-acU / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0
igaraPe-acU / beleM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: diego alexaNdre ferreira de soUZa
MatrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
cargo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694749
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48885/2021
obJetivo: viagem para realizar a coordenação, gerenciamento e levan-
tamento situacional e estrutural, organização logística e entrega de mate-
riais permanentes, limpeza, e roçagem dos espaços para reinauguração da 
eeeM Professora isaura baia e na inauguração da eeeM benedita Marilda 
da silva braga, que ocorrerá no dia 20. 08. 2021, no Município de Moca-
juba/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / MocaJUba / 17/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 4
MocaJUba / beleM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
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NoMe: alberto MagNo correa
MatrÍcUla: 181234
cPf: 18798195204
cargo/fUNÇÃo:ageNte adMiNistrativo / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694750
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48819/2021
obJetivo: visita adMiNistrativa Para iMPlaNtaÇÃo do coNvêNio 
de MUNiciPaliZaÇÃo do eNsiNo fUNdaMeNtal do MUNiciPio de ia-
garaPÉ-Miri.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / igaraPe-Miri / 23/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 3
igaraPe-Miri / beleM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: alessaNdra coNceicao rodrigUes
MatrÍcUla: 54196564
cPf: 40192890263
cargo/fUNÇÃo: tecNico eM gestao PUblica / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694737
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48787/2021
obJetivo: conduzir técnicos no Município de capitão Poço, que irão rea-
lizar visita técnica.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / caPitao Poco / 11/08/2021 - 12/08/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / beleM / 12/08/2021 - 12/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: gideoN tavares dias
MatrÍcUla: 182583
cPf: 15827054291
cargo/fUNÇÃo:Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694740
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48698/2021
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: HercUles garcia saNtaNa
MatrÍcUla: 674869
cPf: 29167620272
cargo/fUNÇÃo:Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694733
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48648/2021
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: lUis edUardo de liMa
MatrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
cargo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694788
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48917/2021
obJetivo: conduzir diretor da drti na viagem para vistoria da obra de 
construção de escola Nova com 12 salas de aula, bem como na obra de 
reforma da eeefM Professora izaura baia, com vista a inauguração das 
referidas obras, localizadas no Município de Mocajuba/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / MocaJUba / 18/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 2
MocaJUba / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: liNdoMar alcides de soUZa liMa
MatrÍcUla: 5065933
cPf: 30079209220
cargo/fUNÇÃo:Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694786
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48906/2021
OBJETIVO: Realizar instalação, configuração, testes de rede e conectivida-
de para inauguração das eeef isaura bahia e escola com 12 salas, ambas 
localizadas no Município de Mocajuba/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / MocaJUba / 18/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 2
MocaJUba / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: Jose reiNaldo gUiMaraes PeNa
MatrÍcUla: 5941173
cPf: 25654896253
cargo/fUNÇÃo:assisteNte de iNforMatica / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694773

PoRtARiA DE DiARiAS No. 48907/2021
obJetivo: vistorias na escola Nova de 12 salas e nos serviços de reforma 
da eeefM isaura bahia, ambas localizadas no Município de Mocajuba/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / MocaJUba / 18/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 2
MocaJUba / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: lUcival fUrtado da silva
MatrÍcUla: 54190596
cPf: 67113117287
cargo/fUNÇÃo:tecNico eM gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Ni-
vel sUPerior
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694784
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48672/2021
obJetivo: realiZar fiscaliZaÇÃo, toMbaMeNto, assiNatUra do 
terMo de beNs MÓveis e recebiMeNto eletrôNico sisPat/Web de 
ares coNdicioNados coNtrato 336/2017 Nas escolas estadUais 
da 15ª Ure coNceiÇÃo do aragUaia. eeeM frei gil de vila Nova, 
eeeM PalMa MUNiZ e eeeM roMildo veloso.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / oUrilaNdia do Norte / 23/08/2021 - 24/08/2021 Nº diárias: 1
oUrilaNdia do Norte / redeNcao / 24/08/2021 - 25/08/2021 Nº di-
árias: 1
redeNcao / coNceicao do aragUaia / 25/08/2021 - 27/08/2021 Nº 
diárias: 2
coNceicao do aragUaia / beleM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoMe: aNtoNio Jose de soUZa rodrigUes
MatrÍcUla: 57212349
cPf: 60843721200
cargo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694752
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48861/2021
obJetivo: MeMoraNdo Nº 980/2021- eP/sedUc visitar as obras de 
coNstrUÇÃo e reforMa/aMPliaÇÃo da e. e. e. M. irMÃ carla giUs-
saNi. MUNicÍPio: sÃo MigUel do gUaMá e. e. e. M. rosa carrera 
loUreiro aqUiNo MUNicÍPio: saNtarÉM Novo.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM sao MigUel do gUaMa 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
sao MigUel do gUaMa saNtareM Novo 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº 
diárias: 0
saNtareM Novo beleM 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: roNaldo cateb bitar
cPf: 32779119268
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694764
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48915/2021
obJetivo: MeMoraNdo Nº 048/2021- ascoM/sedUc cobertUra fo-
tográfica Na eNtrega da reiNaUgUraÇÃo da e. e. e. M. “isaUra 
baHia” e iNaUgUraÇÃo da e. e. e. M. “beNedita Marilda da silva 
braga”. MUNicÍPio: MocaJUba.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / MocaJUba / 18/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 2
MocaJUba / beleM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: raiMUNdo Jose costa PoNtes
MatrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
cargo/fUNÇÃo:serveNte ref. i / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694770
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48693/2021
obJetivo: conduzir servidores da crM que farão a entrega de materiais 
na eeefM Presidente tancredo Neves que está sendo reformada com re-
cursos 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: Jose gUilHerMe araUJo sarraf
MatrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
cargo/fUNÇÃo:escr. datilog. ref.iii / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694659
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48789/2021
obJetivo: visita técnica na obra de reforma da eeeM Professora ducilla 
almeida do Nascimento.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / altaMira / 11/08/2021 - 12/08/2021 Nº diárias: 1
altaMira / beleM / 12/08/2021 - 12/08/2021 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: 694665
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PoRtARiA DE DiARiAS No. 48820/2021
obJetivo: coNdUZir a visita adMiNistrativa Para iMPlaNtaÇÃo 
do coNvêNio de MUNiciPaliZaÇÃo do eNsiNo fUNdaMeNtal do MU-
NiciPio de igaraPÉ-Miri.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / igaraPe-Miri / 23/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 3
igaraPe-Miri / beleM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: gideoN tavares dias
MatrÍcUla: 182583
cPf: 15827054291
cargo/fUNÇÃo:Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694681
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48625/2021
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 
eM Maria JosÉ saNtaNa, eeeM saNta clara, eeeM fraNcisca goMes 
e eeeM brasil Novo.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / aNaPU / 23/08/2021 - 24/08/2021 Nº diárias: 1
aNaPU / MedicilaNdia / 24/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 1
MedicilaNdia / brasil Novo / 25/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 2
brasil Novo / beleM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: ivete MiriaN dos reis sePeda
MatrÍcUla: 6400337
cPf: 39716759215
cargo/fUNÇÃo:aUx. de serv. gerais a / ativ aPoio oPerac
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694692
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48645/2021
obJetivo: desfaZiMeNto e iNveNtário das UNidades de eNsiNo 
realiZar toMbaMeNto de Materiais refereNte aP PrograMa di-
NHeiro direto Na escola (Pdde/2019/2020) atUaliZaÇÃo das se-
NHas dos gestores. eeeM brasil troPical, eeeM getúlio vargas, 
eeeM albertiNa barreiro e eeeM liberaliNa carvalHo.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / itUPiraNga / 23/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 4
itUPiraNga / beleM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: evaNildo barbosa baHia
MatrÍcUla: 6012345
cPf: 16982983234
cargo/fUNÇÃo:escrev.datilografo / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694690
PoRtARiA DE DiARiAS No. 48870/2021
obJetivo: viagem com objetivo de realizar movimentação e distribuição 
de carteiras e mesas nas salas de aulas, montagem das estantes, orga-
nização dos espaços pedagógicos entre outros na reinauguração da eeeM 
Professora isaura bahia e na inauguração da eeeM benedita Marilda da sil-
va braga, que ocorrerá no dia 20. 08. 2021, no Município de Mocajuba/Pa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / MocaJUba / 16/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 5
MocaJUba / beleM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoMe: WaNderlice reJaNe da rocHa MiraNda
MatrÍcUla: 5891271
cPf: 26965909234
cargo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 694703

.

.

EDitAL DE NotificAção
.

EDitAL DE coNvocAção/SEDuc
a Presidente dos Processo administrativo disciplinar, designada pela Por-
taria Nº 213/2018 - gab/Pad de 20/08/2018, publicada no doe nº 
33.683 de 21/08/2018, relacionada, coNvoca a servidora desta secreta-
ria de estado de educação/sedUc, a sra. rosaNa rodrigUes aleixo e 
silva, Mat. 54190469-1, no cargo de Professora, pelo cometimento de 
transgressões, em tese, tipificadas nos Arts. 178, IV c/c 190, II, § 2º da 
lei nº 5810/1994, por caracterizar-se em abaNdoNo de cargo, a qual 
encontra-se em local incerto e não sabido, para comparecer perante esta 
comissão Processante, que está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/
sedUc, 1º piso desta secretaria/sedUc, situada na rodovia augusto Mon-
tenegro, km 10 s/n, distrito de icoaraci-belém/Pa.
devendo a servidora considerar-se coNvocado, em razão das imputa-
ções contidas no processo conforme estipulado no quadro abaixo, obede-
cendo aos Princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e 
do regime Jurídico único dos servidores do estado do Pará, lei 5.810/94, 
devendo a servidora comparecer perante a comissão dentro do prazo de 
15 dias a partir da publicação deste edital,
Maria JosÉ silva do NasciMeNto
Presidente Pad 213/2018

Protocolo: 694369

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

DESiGNAR
PoRtARiA Nº.: 7381/2021 DE 19/08/2021
de acordo com o processo Nº 895066/2021
designar aNtoNio carlos costa oliveira, Matrícula nº 5896698/1, 
Professor, para responder interinamente pela função de vice-diretor (ged-
2) da eeefM benedita Marilda braga/Mocajuba, a contar de 20/08/2021.
GRAtificAção DE tEMPo iNtEGRAL
PoRtARiA Nº.:7275/2021 DE 16/08/2021
de acordo com o Processo Nº 2021/594589
Conceder, a contar de 01/08/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, o servidor 
Waldir de freitas ferreira, matrícula Nº 57209442/1, Motorista, lota-
do na divisão de transporte/belém.
LicENçA iNtERESSE PARticuLAR
PoRtARiA Nº.: 7197/2021 de 13/08/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora ciNtia 
aUrora qUaresMa cardoso, matricula Nº 54192775/2, especialista 
em educação, lotada na ee edgar Pinheiro Porto/belém, no período de 
01/08/2021 a 31/07/2023.
PoRtARiA Nº.: 7198/2021 de 13/08/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, ao servidor erissoN 
NeY faNJas ferreira, matricula Nº 57209568/1, especialista em edu-
cação, lotado na ee antonio lemos/santa izabel do Pará, no período de 
13/08/2021 a 12/08/2023.
REvoGAR
PoRtARiA N.º: 7274/2021 de 16/08/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2021/527359
revogar, a contar de 01/09/2021, a cessão para a secretaria MUNiciPal 
de edUcaÇÃo de obidos, da servidora Maria do rosario de soUZa 
rocHa, matricula nº 249874/1, Professor, concedida através da Portaria 
col. nº 23246/2000 de 28/12/2000, sem ônus para o Órgão de origem, por 
conta do processo de Municipalização do ensino fundamental.
DiSPENSAR
PoRtARiA Nº.: 4886/2021 de 16/08/2021
formalizar a dispensa ,do servidor aldeNir rocHa de soUZa,lotado na 
ee Monteiro lobato KM 95/itupiranga, do emprego de Professor ref.i, a 
contar de 01/12/1987, para fins de regularização funcional.
ADMiSSão
PoRtARiA Nº.: 4886/2021 de 16/08/2021
formalizar a admissão, da servidora iolaNda do socorro iZidoro 
PaZ, Matricula nº 6025773/017, para exercer a função de Professor, na ee 
de 1grau Maria a alencar/Nova timboteua, no periodo de 01/10/1989 a 
11/03/1991, para fins de regularização funcional.
cANcELAR A LicENçA ESPEciAL
PoRtARiA Nº.:4882/2021 de 12/08/2021
cancelar, na Portaria Nº 3867/2021 de 24/05/2021, que concedeu 
(120) dias de licença especial, em relação ao período de 12/09/2021 a 
10/11/2021 (60) dias, referente ao triênio de 26/06/2016 a 25/06/2019, 
a servidora Nair daiaNe de soUZa saUaia vaNsiler, matricula 
5905971/1,Professor, lotada na divisão de legislação e enquadramento, 
para fins de regularização funcional.
LicENçA cASAMENto
PoRtARiA Nº.:7055/2021 de 10/08/2021
formalizar a concessão, licença casamento a gleYciaNe barbosa car-
valHo triNdade, matricula nº 5947267/1, assessor de Planejamento, 
lotada na gabinete do secretario/belém, no período de 03/07/2020 a 
10/07/2020, para fins de regularização funcional.
LicENçA ESPEciAL
PoRtARiA Nº. 7189/2021 DE 12/08/2021
Nome: fatiMa de NaZare PaNtoJa reZeNde
Matrícula:242608/2 cargo:Professor
lotação:erc instituto felipe smaldone/belém
Período:20/09/21 a 18/11/21
triênios:10/04/90 a 09/04/93
PoRtARiA Nº. 7195/2021 DE 12/08/2021
Nome: Maria lUiZa PiNHeiro de araUJo
Matrícula:385042/4 cargo:espec. em educação
lotação:conselho estadual de educação/belém
Período:01/0/21 a 30/10/21 – 31/10/21 a 29/12/21
triênios:01/01/12 a 31/12/14 – 01/01/15 a 31/12/17
PoRtARiA Nº. 7131/2021 DE 11/08/2021
Nome: iolete ferreira de soUZa
Matrícula:180408/1 cargo:assist.administrativo
lotação:divisão de Pagamento/belém
Período:12/08/21 a 10/10/21
triênios:19/11/14 a 18/11/17
PoRtARiA Nº. 7149/2021 DE 11/08/2021
Nome: aNdrea PaUla Pereira de aZevedo
Matrícula:5479231/2 cargo:Professor
lotação:ee Honorato filgueiras/Mosqueiro
Período:01/08/21 a 29/09/21
triênios:30/03/94 a 29/03/97
PoRtARiA Nº. 7042/2021 DE 10/08/2021
Nome: saMia Maria Paes braYd
Matrícula:5367174/2 cargo:espec. em educação
lotação:ee Prof Joaquim viana/ananindeua
Período:30/07/21 a 27/09/21
triênios:25/08/09 a 24/08/12
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PoRtARiA Nº.7179/2021 de 12/08 /2021
Nome:diaNa HeleNa Maria da silva oliveira
Matrícula:5239710/2 cargo:esp em educação
lotação:depto de educação especial/belém
Período: 01/12/20 a 29/01/21
triênios 19/11/11 a 18/11/14
PoRtARiA Nº.7295/2021 de 16/08/2021
Nome:iZaNice qUeiroZ rocHa
Matrícula:5315786/2 cargo:Professor classe especial
lotação:ee são José/Óbidos
Período:01/09/21 a 30/10/21 – 31/10/21 a 29/12/21
triênios:02/03/04 a 01/03/07 - 02/03/07 a 01/03/10
PoRtARiA Nº.7037/2021 de 10/08/2021
Nome:rosa Maria JesUs da silveira
Matrícula:57202777/2 cargo:esp em educação
lotação:ee silvestre carneiro/capanema
Período:29/09/21 a 27/11/21 – 28/11/21 a 26/01/22
triênios:10/11/14 a 09/11/17 - 10/11/17 a 09/11/20
PoRtARiA Nº.7139/2021 de 11/08/2021
Nome:caroliNa de cassia teixeira bUNa
Matrícula:57212512/1cargo:assistente administrativo
lotação:diretoria de ensino/belém
Período:15/09/21 a 13/11/21 – 14/11/21 a 12/01/22
triênios:10/02/09 a 09/02/12 - 10/02/12 a 09/02/15
PoRtARiA Nº.7138/2021 de 11/08/2021
Nome:MariNete costa de liMa
Matrícula:227951/2cargo:esp em educação
lotação:5 Ure/santarém
Período:16/08/21 a 14/10/21
triênios:03/03/10 a 02/03/13
PoRtARiA Nº.7268/2021 de 16/08/2021
Nome:aNtoNio Mota da costa
Matrícula:6313930/1 cargo:Motorista
lotação:5 Ure/santarém
Período:16/08/21 a 14/10/21 – 15/10/21 a 13/12/21
triênios: 01/02/97 a 31/01/00 – 01/02/00 a 31/01/03
PoRtARiA Nº.7205/2021 de 13/08/2021
Nome:Maria de loUrdes MoNteiro
Matrícula:667005/1cargo:Professor
lotação:ee liberdade/Marabá
Período:16/08/21 a 14/10/21
triênios: 12/05/16 a 11/0519
PoRtARiA Nº.7206/2021 de 13/08/2021
Nome:raiMUNdo Jose NogUeira taPaJos
Matrícula:57210956/1 cargo:vigia
lotação:ee onesima Pereira de barros/santarém
Período:01/09/21 a 30/10/21 – 31/10/21 a 29/12/21
triênios:29/12/11 a 28/12/14 - 29/12/14 a 28/12/17
LicENçA Luto
PoRtARiA Nº.:7056/2021 de 10/08/2021
conceder licença luto a iZabel cristiNa MartiNs de Moraes bitteN-
coUrt, matricula nº 5308860/2, orientador educacional, lotada no depto 
de inspenção e documentação escolar/belém no período de 31/07/2021 
a 07/08/2021.
LicENçA MAtERNiDADE
PoRtARiA Nº.:7053/2021 de 10/08/2021
conceder licença Maternidade a gleice daNielle raiol alves, matri-
cula nº 5902351/1, técnico em gestão Publica, lotada na corregedoria/
belém, no período de 26/06/2021 a 22/12/2021
PoRtARiA Nº.:7054/2021 de 10/08/2021
conceder licença Maternidade a ferNaNda araUJo PiNto, matricula nº 
57219318/3, Professor, lotada na eeeM João Pinto Pereira/camuru do Nor-
te, no período de 28/06/21 a 24/12/21
PoRtARiA Nº.:7134/2021 de 11/08/2021
conceder licença Maternidade a sebastiaNa taMiris da silva, matricu-
la nº 57213323/1, assistente administrativo, lotada na ee.Profª apolonia P 
dos santos/capanema, no período de 06/07/21 a 01/01/22.
PoRtARiA Nº.:7277/2021 de 16/08/2021
conceder licença Maternidade a Heloisa da silva saNta brigida, ma-
tricula nº 57209884/1, especialista em educação, lotada na ee.ruth Pas-
sarinho/belém,no período de 26/07/21 a 21/01/22.
PoRtARiA Nº.:7278/2021 de 16/08/2021
conceder licença Maternidade a vaNessa goNÇalves costa vieira, 
matricula nº 5947606/1, Professor, lotada na ee.dr. antonio teixeira guei-
ros/ananindeua, no período de 22/07/21 a 17/01/22
PoRtARiA Nº.: 7177/2021 DE 12/08/2021
conceder licença Maternidade a Marcia cleide Moraes PadUaNo, ma-
tricula Nº 57208138/1 , especialista em educação, lotada na ee conego 
leitao/castanhal, no período de 21/02/2021 a 19/08/2021.
PoRtARiA Nº.: 7176/2021 DE 12/08/2021
conceder licença Maternidade a fabiaNe silva ferreira, matricula nº 
5948700/1,Professor, lotada na ee Prof oneide de souza tavares/, no 
período de 16/07/2021 a 11/01/2022.
PoRtARiA Nº.: 7133/2021 DE 12/08/2021
conceder licença Maternidade a agatHa Paola MeNeZes PaNtoJa, ma-
tricula Nº 5939088/1,Professor, lotada na ee dom alberto galencio ramos/
ananindeua, no período de 29/07/2021 a 24/01/2022
PoRtARiA Nº.: 7136/2021 DE 12/08/2021
conceder licença Maternidade a deigiaNe silva da cUNHa, matricula nº 
5950896/1, assistente administrativo, lotada na ee Joao gabriel da silva/
santa Maria do Pará, no período de 30/06/2021 a 26/12//2021.

PoRtARiA Nº.: 7135/2021 DE 12/08/2021
conceder licença Maternidade a Nadia ciNara sodre da costa, ma-
tricula nº 57227844/3,Professor, lotada na ee gregorio de almeida brito/
ananindeua, no período de 07/06/2021 a 03/12/2021.
PoRtARiA Nº.: 7279/2021 DE 16/08/2021
conceder licença Maternidade a fraNcisca MargaretH de liMa cor-
rea, matricula nº 5711460/2,Professor, lotada na eeef são Jose/santa-
rem , no período de 02/07/2021 a 28/12/2021.
PoRtARiA Nº.: 7280/2021 DE 16/08/2021
conceder licença Maternidade a rivKa elMescaNY, matricula nº 
57204927/1,Professor, lotada na eeefM Jardim sideral/belém , no período 
de 31/05/2021 a 26/11/2021.
LicENçA PAtERNiDADE
PoRtARiA Nº.: 7132/2021 DE 11/08/2021
conceder licença Paternidade a vagNer rodrigUes soUZa, matricula 
nº 5951540/1,Professor, lotado na eeeM Presidente tancredo Neves sede/
Placas , no período de 30/07/2021 a 08/08/2021.
APRovAção EScALA DE fERiAS
PoRtARiA Nº 7296/2021 de 16/08/2021
aUtoriZar o afastaMeNto no periodo de 15/09/2021 a 30/09/2021, a 
servidora barbara MileNe costa fortes, Matricula nº 57219847/5, co-
ordenador de Nucleo, lotada na corregedoria, nesta secretaria, para gozo 
(16) dias de férias residuais interrompidas pela Portaria Nº 416/2021 de 
26/01/2021, publicado no Diario Oficial do Estado de 01/02/2021.
PoRtARiA Nº.: 7285/2021 de 16/08/2021
Nome:alvaisa qUeiroZ calcagNo
Matrícula:5895878/1Período:13/09/21 a 27/10/21 exercício:2020
Unidade:depto de educação especial/belém
PoRtARiA Nº.: 7284/2021 de 16/08/2021
Nome:iNacia figUeiredo assUNÇÃo
Matrícula:189740/1Período:01/09/21 a 30/09/21 exercício:2021
Unidade:gabinete do secretario/belém
PoRtARiA Nº.: 7283/2021 de 16/08/2021
Nome:Jo elder vascoNcelos
Matrícula:5422469/3Período:25/10/21 a 08/12/21 exercício:2021
Unidade:diretoria de ensino/belém
PoRtARiA Nº.: 7286/2021 de 16/08/2021
Nome:daMiao MoNteiro borges
Matrícula:941611/1Período:06/09/21 a 05/10/21 exercício:2021
Unidade:divisão de serviços gerais/belém
PoRtARiA Nº.: 7287/2021 de 16/08/2021
Nome:WaNete soUZa lelis
Matrícula:308080/1Período:02/10/21 a 31/10/21 exercício:2021
Unidade:divisão de serviços gerais/belém
PoRtARiA Nº.:214/2021 de 16/08/2021
Nome: brUNo Medeiros qUaresMa
Matrícula:57214907/1 Período:01/09/21 à 30/09/21exercício:2021
Unidade:eeeM Profª enestina Pereira Maia/Moju
PoRtARiA Nº.:7264/2021 de 13/08/2021
Nome: alaN araUJo de araUJo
Matrícula:5902608/1 Período:16/09/21 à 15/10/21exercício:2021
Unidade:ee Presidente costa e silva/belém
PoRtARiA Nº.:7263/2021 de 13/08/2021
Nome: eriKa PiMeNtel da silva
Matrícula:57232105/1 Período:23/09/21 à 22/10/21exercício:2021
Unidade:eeef Panorama xxi/belém
PoRtARiA Nº.:7262/2021 de 13/08/2021
Nome: eriKa PiMeNtel da silva
Matrícula:57232105/1 Período:08/09/21 à 22/09/21exercício:2020
Unidade:eeef Panorama xxi/belém
PoRtARiA Nº.:7292/2021 de 16/08/2021
Nome: tHais arede MarqUes
Matrícula: 5901638/1Período:13/09/21 à 30/09/21exercício:2021
Unidade:ee Paes de carvalho/belém
PoRtARiA Nº.:7293/2021 de 16/09/2021
Nome: george JeNNer evaNgelista fraNca
Matrícula:5893017/2 Período:01/10 à 30/10/21exercício:2021
Unidade:ee Maria antonieta serra freire/icoaraci
REtificAR
PoRtARiA Nº.: 4885/2021 de 16/08/2021
Retificar na PORTARIA Nº 4531/1994 de 13/05/1994, que Demitiu, a 
pedido, a servidora PalMira aUgUsta de brito PiNto, Matricula nº 
6316433/010, lotada na erc Nossa senhora da anunciação/ananindeua, 
do emprego de Professor, o a contar de 13/05/1994 para 20/05/1994, para 
fins de regularização funcional.
PoRtARiA Nº.:7267/2021 de 16/08/2021
Retificar na PORTARIA Nº 006105/2008 de 09/06/2008, que concedeu Li-
cença especial,nos triênios de 01/02/1990 a 31/01/1993 a 01/02/1993 a 
31/01/1996 para 01/02/1991 a 31/01/1994 e de 01/02/1994 a 31/01/1997, 
nos períodos de 01/08/2008 a 29/09/2008 e de 30/09/2008 a 28/11/2008 
ao servidor aNtoNio Mota da costa, Matrícula 63139301,Motorista, lo-
tado na 5 URE/Santarém para fins de regularização Funcional.
toRNAR SEM EfEito
PoRtARiA Nº.:7273/2021 de 16/08/2021
tornar sem efeito a Portaria Nº 004854/2021 de 23/06/2021, que con-
cedeu férias, no período de 06/09/2021 a 05/10/2021, a servidora fraN-
cileNe de soUsa brito, matricula 57217449/1, assistente administra-
tivo, lotada na divisão de lotação/belém, referente ao exercício de 2021, 
para fins de regularização funcional.

Protocolo: 694806
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PRoRRoGAção DE AfAStAMENto DE SERviDoR PARA PARtici-
PAR DE cuRSo DE PÓS-GRADuAção.
Processo eletrônico nº 2020/463601
PoRtARiA N° 1548/21, de 16 de agosto de 2021.
Prorrogar, o afastamento integral da servidora aNa PaUla de Mes-
qUita saMPaio, id. funcional nº 57189309/ 2, cargo de Professor as-
sisteNte, lotado no dePartaMeNto de giNastica, arte corPoral e 
recreaÇÃo, para participar de curso de Pós-graduação em Nível de dou-
torado pela Pontifícia Universidade católica de são Paulo, no período de 
01.08.2020 a 31.10.2020, sem perceber bolsa estadual.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 694771
PRoRRoGAção DE coNtRAto ADMiNiStRAtivo.
Processo eletrônico nº 2021/374808
PoRtARiA N° 1555/21, de 17 de agosto de 2021.
o reitor da Universidade do estado do Pará, usando das atribuições legais 
e estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto estadual s/n, publicado 
no d.o.e nº 34.600 de 01.06.2021;
coNsideraNdo a lei complementar estadual nº 131, de 16 de abril de 2020, 
publicada no diário Oficial nº 34.187 de 17.04.2020 que Altera a Lei Complemen-
tar estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, e regula o art. 36 da constituição 
do estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO finalmente o artigo 3º da citada Lei Complementar nº 
131, onde estabelece que os contratos temporários de pessoal com fim de 
vigência entre 16 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 podem, 
a critério da administração Pública estadual, ser prorrogados excepcional-
mente até 1º de junho de 2021;
coNsideraNdo que Posteriormente, foi editada a lei coMPleMeNtar Nº 
136, de 17 de MarÇo de 2021, qUe esteNdeU o PraZo de Prorroga-
ÇÃo dos coNtratos teMPorários Para 31/12/2021;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação de prorrogação do contrato adminis-
trativo entre servidores e a Universidade do Estado do Pará, a fim de que não 
haja interrupção nas atividades administrativa da referida instituição confor-
me nos autos do Protocolo eletrônico nº 2021/374808 de 09.04.2021;
r e s o l v e :
Prorrogar, até 31.12.2021, o coNtrato adMiNistrativo, firMado eNtre 
a UNiversidade do estado do Pará, e os servidores desta ies em relação em 
anexo conforme a lei complementar n° 131, alterada pela lei nº 136/2021.

Matrícula díg Nome do servidor cargo/função cH admissão Prorrogação
5940979 2 adriaM de soUsa caMPos tÉcNico eM iNforMática 30H 01/10/2019 31/12/2021
5888603 3 adriaNa KirZNer Pires Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5612586 2 adriaNa Modesto coiMbra 
dias Professor sUbstitUto 40H 01/03/2019 31/12/2021

5947787 1 adriaNi aragao de soUZa 
loPes tÉcNico de laboratÓrio 30H 18/03/2019 31/12/2021

5931783 2 adriaNNY costa da silva tÉcNico a - Pedagogia 30H 01/10/2019 31/12/2021
5903741 3 adriele cristiNa PaZ brito ageNte adMiNistrativo 30H 01/08/2019 31/12/2021

5942364 1 alcides iNacio soUsa 
siMiao Professor sUbstitUto 40H 01/06/2018 31/12/2021

5949950 1 alcileNe oliveira de 
aragao ageNte adMiNistrativo 30H 01/08/2019 31/12/2021

80845748 4 aldeNYra leal ferreira ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5951682 1 alessaNdra JacKeliNe 
gUedes de Moraes Professor sUbstitUto 40H 09/09/2019 31/12/2021

5948522 1 alessaNdra regiNa e soUZa 
Mafra Professor sUbstitUto 40H 01/03/2019 31/12/2021

5932126 2 alex coNceicao dos saNtos tÉcNico a - ciêNcias eco-
NôMicas 30H 01/10/2019 31/12/2021

5932171 2 alex WilKer gUiMaraes 
gUiMaraes

tÉcNico a - aNalista tic / 
iNfraestrUtUra coMPUta-

cioNal
30H 01/10/2019 31/12/2021

5947573 1 alexaNdre NasciMeNto 
crUZ ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

5907654 4 aliNNe Nara MagalHaes 
ferreira ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5931462 2 alleN allaN PiNHeiro do 
rosario ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5944326 1 aMaNda oUriqUes de 
goUveia Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

57188930 3 aNa carla carvalHo de 
MagalHaes Professor sUbstitUto 40H 01/04/2019 31/12/2021

5928570 2 aNa caroliNa batista Mafra Professor sUbstitUto 40H 01/06/2018 31/12/2021

5888460 3 aNa caroliNe gUedes soUZa 
MartiNs Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5922748 4 aNa clara da silva araUJo ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021
5947940 1 aNa claUdia caMPos ageNte adMiNistrativo 30H 08/04/2019 31/12/2021
57211301 6 aNa claUdia coNceicao ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

5909684 3 aNa cristiNa PiNHeiro de 
soUsa

tÉcNico a - ciêNcias 
coNtábeis 30H 01/10/2019 31/12/2021

57190938 4 aNa dirce ferreira de 
JesUs Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5256356 3 aNa do socorro Maia de 
Moraes Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5922625 2 aNa eMilia goMes Macedo Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

7565463 3 aNa goretti Novaes coUti-
NHo MoUra

tÉcNico a – coMUNicaÇÃo 
social 30H 01/10/2019 31/12/2021

5947061 1 aNa PaUla saNtos oliveira 
brito Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5279259 3 aNadia castelo da silva ageNte adMiNistrativo 30H 01/10/2019 31/12/2021

5946405 1 aNdersoN claYtoN leal de 
lacerda ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

55590331 3 aNdersoN liNeU siqUeira 
dos saNtos Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

55588067 6 aNdre gUalberto MacHado tÉcNico a – adMiNistraÇÃo 30H 11/02/2019 31/12/2021

57195967 10 aNdre lUiZ caMPos 
cardoso

tÉcNico a – bacHarel eM 
direito 30H 11/02/2019 31/12/2021

5943496 1 aNdre lUiZ Pereira PacHeco ageNte adMiNistrativo 30H 01/07/2018 31/12/2021

5911612 4 aNdrea cristiNa braga 
silva ageNte adMiNistrativo 30H 01/10/2019 31/12/2021

5897395 3 aNdrea dos saNtos MeNdes 
goMes Professor sUbstitUto 40H 10/04/2019 31/12/2021

5895957 3 aNdrea leite de aleNcar 
salgado Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5898260 2 aNdrea Negrao costa Professor sUbstitUto 40H 15/05/2019 31/12/2021
5929474 2 aNdresoN doUrado e soUsa Professor sUbstitUto 40H 01/04/2019 31/12/2021

5245001 3 aNeila ferNaNdes gUi-
Maraes ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5898130 3 aNgelita gois de oliveira ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021
5947947 1 aNiele feiteiro ageNte adMiNistrativo 30H 08/04/2019 31/12/2021

57195864 2 aNtoNia regiaNe Pereira 
dUarte Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5888609 2 aNtoNio JoNas rocHa silva Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021
5903711 4 aNtoNio Jose Mota da silva ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021
5902740 3 aNtoNio PadUa sales costa Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

55586548 6 ariadNeY JUaN silva de 
soUZa ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

54191208 3 ariaNa KellY leaNdra silva 
da silva Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

8400947 1 arilda Moraes Pereira ageNte adMiNistrativo 30H 01/07/2018 31/12/2021
5943405 1 arleNe barbosa barroso ageNte adMiNistrativo 30H 01/07/2018 31/12/2021
5657474 5 arlete bertoldo da silva ageNte adMiNistrativo 30H 02/04/2018 31/12/2021
5947066 1 arMaNdo Jorge Hage filHo Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5824150 2 aUrileNe costa correa 
sidriM Professor sUbstitUto 40H 01/03/2019 12/2021

5924860 2 barbara leticia saUaia 
PiNHeiro tÉcNico a - Pedagogia 30H 01/03/2019 31/12/2021

5947083 1 bartosZ ZUKoWsKi Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021
5903542 2 beatriZ carrera costa tÉcNico a – odoNtologia 30H 01/03/2019 31/12/2021
5944337 2 beNedita de JesUs cardoso ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5930324 2 beNedito tavares becHara 
resqUe JUNior Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5946420 1 berNardo freire da silvei-
ra castaNHeira ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5924863 3 biaNca Pereira da costa ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

6403647 1 breNa sUeleN siqUeira 
MoUra Professor sUbstitUto 40H 01/03/2019 31/12/2021

5906984 3 breNda NaZare goMes 
aNdriolo Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

57224655 2 brUNa ferNaNda soares de 
liMa PadovaNi Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5897951 2 brUNo carlos Malato da 
costa ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5947801 1 brUNo MeNdoNÇa de 
oliveira tÉcNico a - Pedagogia 30H 18/03/2019 31/12/2021

5924880 2 brUNo viNiciUs da costa 
silva tÉcNico a - eNferMageM 30H 01/03/2019 31/12/2021

5898826 3 caMila cristiNa girard 
saNtos Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5904395 2 caMila cristiNa ledo 
alcaNtara da costa tÉcNico a - adMiNistraÇÃo 30H 01/09/2019 31/12/2021
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5951229 1 caMila NasciMeNto alves Professor sUbstitUto 40H 09/09/2019 31/12/2021
5898722 4 caMila sUelleN reis raMos ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5942069 1 carla caroliNa ferreira 
MeNeses Professor sUbstitUto 40H 01/06/2018 31/12/2021

5950694 1 carla figUeiredo MariNHo 
saldaNHa Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5924857 2 carla JUsele vale cer-
qUeira ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5947557 1 carla Melo de vascoNcelos Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021
5898112 4 carlos aNdre da coNceicao ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

57229980 4 carlos Jose serra de 
soUZa JUNior

tÉcNico a - ciêNcias 
coNtábeis 30H 01/05/2018 31/12/2021

5943487 1 cassia da silva veras ageNte adMiNistrativo 30H 01/07/2018 31/12/2021

5947949 1 celso do NasciMeNto 
ferreira ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5946399 1 celso JosÉ assis Medeiros ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021
5947820 1 cesar beNaioN liMa ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021
7565629 2 cHarlestoN silva de soUZa Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021
5947225 1 cHristiaN diNiZ liMa e silva Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

80015701 1 cirleY Maria de oliveira 
lobato Professor sUbstitUto 40H 01/11/2019 31/12/2021

5950690 1 claUdia da costa fer-
NaNdes ageNte adMiNistrativo 30H 01/08/2019 31/12/2021

5638089 3 claUdia MarqUes saNta 
rosa MalcHer Professor sUbstitUto 20H 01/08/2019 31/12/2021

5946419 1 clêdisoN soUsa PiNto tÉcNico a – bibliotecoNoMia 30H 11/02/2019 31/12/2021

5923680 2 cleodiNaldo barbosa 
da silva Motorista 30H 04/10/2019 31/12/2021

5947585 1 daiaNe gasParetto da silva Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5946394 1 daNiel da rocHa leite 
JUNior

tÉcNico a – coMUNicaÇÃo 
social 30H 11/02/2019 31/12/2021

5922037 2 daNiele Patricia PiNoN 
farias ageNte adMiNistrativo 30H 05/07/2018 31/12/2021

 

5911849 2 daNielle oliveira Maciel Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

57235080 5 daNielle silva da silva tÉcNico a – relaÇÕes 
iNterNacioNais 30H 01/10/2019 31/12/2021

5904967 2 daNielY leal da costa Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021
6305130 7 darleNe araUJo goMes Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021
6403457 1 davi Pereira de soUZa Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

57231961 4 david reis da silva tÉcNico eM iNforMática 30H 11/02/2019 31/12/2021

5904067 3 debora cristiNa da 
costa Pereira ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5911625 3 debora siMoNe Pedreiro 
bastos

tÉcNico a - adMiNis-
traÇÃo 30H 01/10/2019 31/12/2021

6402852 1 deboraH elMescaNY Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021
5947568 1 deNisoN liMa correa Professor sUbstitUto 40H 01/04/2019 31/12/2021

5924691 2 deriK lUis UcHôa 
PicaNÇo ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5433266 3 deUZileNi Pereira vieira Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5924652 2 deYvsoN diego de liMa 
reis Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

54196135 7 diaNa rosas de aNdrade 
sales ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

57221067 2 diego gessUaldo sabado 
de soUZa Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5942299 1 diego raYaN teixeira 
de soUsa Professor sUbstitUto 40H 01/06/2018 31/12/2021

5947945 1 dioNielsoN silva do 
NasciMeNto Motorista 30H 01/04/2019 31/12/2021

5900295 3 driellY da cUNHa 
oliveira tÉcNico de laboratÓrio 30H 01/03/2019 31/12/2021

5774551 6 edileNo geraldo costa 
e silva ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5907306 6 edNa Maria foNseca 
torres

tÉcNico a – eNgeNHaria 
de ProdUÇÃo 30H 01/10/2019 31/12/2021

54192137 2 edUardo JosÉ de liMa 
goMes Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5908031 2 edvaldo de Noroes 
saNtiago Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947956 1 elaNa gUiMarÃes da 
silva ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5911626 4 eliNNe salgado ferreira tÉcNico a - eNgeNHaria 
de ProdUÇÃo 30H 01/10/2019 31/12/2021

5944329 1 elisMar PriMo Moreira Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5949969 1 eliZaNgela PiNHeiro 
feitosa aUxiliar de serviÇos 30H 01/04/2019 31/12/2021

5946418 1 elZa alves Mota silva ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5947755 1 ePaMiNoNdas MargalHo 
cardiM Motorista 30H 01/04/2019 31/12/2021

5943389 1 erica silva de soUZa 
MatsUMUra Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

5946406 1 ericK rodrigUes ribeiro ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021
5947951 1 ester aMaral dos saNtos ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5913551 3 estevao daMasceNo 
saNtos

tÉcNico a – aNalista tic 
/ deseNvolviMeNto de 

sisteMas
30H 11/02/2019 31/12/2021

5720184 3 eUlalia cecilia PaNtoJa 
raMos Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

54183159 4 evaNil da Mota PiMeNtel Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5924938 3 evertoN ceZar MalcHer 
dias ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

5946409 1 fabio barros Neves ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021
5944242 1 fabio cUNHa ribeiro Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021
5944325 1 fabio oliveira costa Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5946423 1 fabricio adriaNo silva 
ferNaNdes ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5944080 1 ferNaNda aNaleNa fer-
reira borges da costa Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

5924917 2 ferNaNda goNcalves 
MartiNs

tÉcNico a - coMUNicaÇÃo 
social 30H 11/02/2019 31/12/2021

5898248 4 ferNaNdo MeNdes 
NogUeira Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5942375 1 ferNaNdo Pereira de 
soUZa ageNte adMiNistrativo 30H 01/06/2018 31/12/2021

57231100 3 ferNaNdo teNreiro dos 
saNtos Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947185 1 firMo de liMa bitteN-
coUrt Neto

tÉcNico a - aNalista tic / 
sUPorte coMPUtacioNal 30H 01/03/2019 31/12/2021

5904658 3 flavia da cUNHa de 
oliveira ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5939170 2 flávia KaroliNY raiol de 
oliveira

tÉcNico a - eNgeNHaria 
de ProdUÇÃo 30H 11/02/2019 31/12/2021

8400887 1 flavia larissa teixeira 
silva Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

5911600 4 flavio lUiZ loPes Pires tÉcNico a – coMUNicaÇÃo 
social 30H 01/10/2019 31/12/2021

5890659 2 flavio Mileo bacelar 
gUerreiro Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947580 1 fraNciaNNe vieira 
MoUrÃo Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947769 1 fraNcieleN seNa da 
costa ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

57230077 3 fraNcileNe silva da 
rocHa ageNte adMiNistrativo 30H 05/07/2018 31/12/2021

5946404 1 fraNcisca vieira da silva ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5908641 2 fraNcisco reNato vas-
coNcelos avila da costa Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5904666 3 gabriela raqUel freire 
MarqUes ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5950875 1 geriaNe afoNso MeN-
doNca tÉcNico a – Pedagogia 30H 01/08/2019 31/12/2021

54187354 3 gilsoN PoMPeU PiNto Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5888613 3 giovaNa aNdreia gibbert 
de soUZa Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5947768 1 giovaNe de oliveira 
soUsa Motorista 30H 18/03/2019 31/12/2021

5924901 3 giselle derZe ferreira ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

8400892 1 glaUcieleN goMes da 
silva Professor sUbstitUto 40H 01/06/2018 31/12/2021

5890584 2 greice Nivea viaNa dos 
saNtos Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5946416 1 gUiler oliveira garcia 
JUNior ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5951404 1 Helio cristiaNo dos 
aNJos barroso ageNte adMiNistrativo 30H 04/10/2019 31/12/2021

5947219 1 HiPocrates de MeNeZes 
cHalKidis Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5946424 1 HYago elias NasciMeNto 
soUZa

tÉcNico a – eNgeNHaria 
aMbieNtal 30H 11/02/2019 31/12/2021

54183786 4 ilMara silva de soUsa Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5943427 1 iNgrid alexaNdra de 
JesUs saNtos ageNte adMiNistrativo 30H 01/07/2018 31/12/2021
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5946433 1 iNgrid Priscila dUarte 
cardias

ageNte adMiNistrativo 
(Pcd) 30H 11/02/2019 31/12/2021

5945363 1 isoliNa de fatiMa barros 
valeNte Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

5946440 1 ivaNÉia corrêa da silva ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021
5942021 1 ivaNiltoN ferreira Professor sUbstitUto 40H 01/06/2018 31/12/2021

5951402 1 JaMilY gabriela barros 
oliveira ageNte adMiNistrativo 30H 01/10/2019 31/12/2021

55586931 2 JaMir alexaNdre ferrei-
ra ferNaNdes Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5925095 2 JaNdersoN carvalHo 
Mota Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5940859 2 JaNete de oliveira 
briaNa Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

8400954 1 JaNio de soUsa NoNato Motorista 30H 05/07/2018 31/12/2021

5950961 1 JaNNe de JesUs bUgariM 
MartiNs Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5917368 2 JariNe aMoriM farias ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021
5944321 1 JaYleN fraNca cUNHa Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5925781 2 JeaN MicHel baNdeira 
cUNHa

tÉcNico a – adMiNis-
traÇÃo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5947868 1 JeaNe Pereira roliM 
raMos ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5533309 5 JeaNe rodrigUes MiraN-
da serrao Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5924896 2 JeffersoN ricardo felix 
de soUsa

tÉcNico a - adMiNis-
traÇÃo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5914183 3 JeroNiMo cavalcaNte 
daNtas da silva Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5946387 1 Jessica goNÇalves 
Malatesta

tÉcNico a – tradUtor e 
iNtÉrPrete de libras 30H 11/02/2019 31/12/2021

5942370 1 Jessica lira dos aNJos ageNte adMiNistrativo 30H 01/06/2018 31/12/2021

5946438 1 Jessica MaYara aMaral 
coelHo ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5912302 2 Jessica rocHa de soUZa 
cardoso Professor sUbstitUto 40H 01/06/2018 31/12/2021

5931809 2 JessYca silva Mota da 
silva ageNte adMiNistrativo 30H 01/08/2019 31/12/2021

5947761 1 Joao fabricio PalHeta 
da silva Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

 

5925025 2 Joao PaUlo varela de liMa Motorista 30H 01/04/2019 31/12/2021

57215804 3 Joao roberto dos saNtos 
soares Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

54180072 3 JoaqUiM ferNaNdes 
Pereira Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5341833 3 JoelsoN NoNato ferNaN-
des de araUJo ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

5947871 1 JoilsoN cardoso da silva artÍfice de MaNUteNÇÃo 30H 01/04/2019 31/12/2021
5951405 1 JoNes costa sarraf ageNte adMiNistrativo 30H 01/10/2019 31/12/2021

5907768 3 Jorge carlos MeNeZes 
NasciMeNto JUNior Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947128 1 Jorge Jose Pereira 
dUarte Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947118 1 Jorge rodrigUes de 
soUsa Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947104 1 JoriaNNe tHYesKa castro 
alves Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

55587391 4 Jose alberto oliveira 
assUNcao

tÉcNico a - aNalista tic 
/ sUPorte coMPUta-

cioNal
30H 01/03/2019 31/12/2021

5951671 1 Jose NiltoN loPes Neres tÉcNico a - Pedagogia 30H 01/11/2019 31/12/2021
5918593 2 JoseaNe rego godiNHo ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5889965 3 JoseaNNe rodrigUes 
alves

tÉcNico a - bibliote-
coNoMia 30H 01/04/2019 31/12/2021

5946390 1 Joselito da coNceiÇÃo 
ferreira de Moraes

ageNte adMiNistrati-
vo (Pcd) 30H 11/02/2019 31/12/2021

57175669 3 JosiaNa KelY rodrigUes 
Moreira da silva Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5946392 1 JosiaNe aMaral da silva ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021
5945604 1 JosiMar da silva ribeiro Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

57209218 3 JoUbert MariNHo da silva 
beNtes Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5944327 1 JUaN feliPe castillo 
scHrUl Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5947215 1 JUliaNa MacHado Portela Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

55589688 6 JUliaNa Maisa assUNÇÃo 
ZaNdoNadi

tÉcNico a – bacHarel 
eM direito 30H 11/02/2019 31/12/2021

5898637 4 JUlio HeleNo lages 
Pereira Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

5903151 3 Kaila fraNco gaMa ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

57189843 3 KariNa cHristiNa Neves 
de soUZa ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

54190092 5 KariNa saUNders MoN-
teNegro Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5947753 1 KaroliNe faro da coN-
ceiÇÃo

tÉcNico a - teraPia 
ocUPacioNal 30H 01/04/2019 31/12/2021

5946400 1 KatHariNa leMos de 
soUZa briaNo ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5951406 1 Keila Mota de soUsa 
Pereira soares ageNte adMiNistrativo 30H 01/10/2019 31/12/2021

57219570 3 Keila vascoNcelos 
ferNaNdeZ Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

57218636 2 Keise HelaiNe Moreira da 
silva PiNto Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5946401 1 KelleN cristiNe figUeiri-
NHa Melo ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5947780 1 KeNNedY vascoNcelos 
da costa ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5944331 1 KetlYN dias Will Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

57188916 3 Kleber Jose rosario 
da silva Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5928730 2 KrYcia reNata da rocHa 
coNceicao Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5896819 4 laiaNe de PaUla aqUiNo 
oliveira carvalHo Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5952717 1 larissa de NaZare carva-
lHo de aviZ Professor sUbstitUto 40H 01/09/2019 31/12/2021

5942425 1 larYsse saNta rosa de 
aqUiNo PedroZa Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

5904720 2 laUra de fatiMa lobato 
silva Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

5949949 1 laUrileNe cavalcaNte 
correa leite ageNte adMiNistrativo 30H 01/08/2019 31/12/2021

57230025 4 lea da silva ferreira tÉcNico a - Pedagogia 30H 01/08/2019 31/12/2021

5947062 1 leila do socorro saNtos 
dUarte Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5924598 2 leoNardo rogerio NaZare 
qUiNtella Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5900876 4 leoNardo silveira saNtos tÉcNico a - adMiNis-
traÇÃo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5913905 2 leoNardo valeNte 
oliveira Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5932440 2 leoNeide erica MadUro 
boUillet Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5950733 1 leticia MiqUiliNi de arrU-
da farias Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5931067 2 leticia silva dos saNtos Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5924604 2 lidiaNe assUNcao de 
vascoNcelos Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

7565550 2 lidiaNe ribeiro do aMaral ageNte adMiNistrativo 30H 01/11/2019 31/12/2021

57230698 3 liliaN MileNe rodrigUes 
cabral ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5932793 2 lisiaNY carNeiro de 
saNtaNa Moreira Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5942422 1 loreNa leao dos saNtos 
silva Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

57219959 2 loreNa saavedra siqUeira Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

54190273 3 lUaNa aParecida silva 
goMes Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5911867 3 lUaNa da silva freitas Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5738113 6 lUcia MeNeZes de 
Medeiros Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5898971 3 lUciaNa aleNcar dias ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5917916 2 lUciaNa Patricia da silva 
frUtUoso tÉcNico a - Pedagogia 30H 01/03/2019 31/12/2021

5922673 2 lUciaNdila goMes batista ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

57223612 3 lUcidea Maria PiNto 
da silva ageNte adMiNistrativo 30H 01/10/2019 31/12/2021

5932154 2 lUidY beNto da silva ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021
57200935 3 lUis afoNso raMos leite Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5927957 2 lUis otavio aMaral dUar-
te PiNto Professor sUbstitUto 40H 01/11/2019 31/12/2021
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5924606 2 lUiZ aUgUsto soares 
MeNdes Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5934010 2 lUiZ edUardo cHaves de 
aZevedo Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

6402879 1 lUiZ ferNaNdes silva 
dioNisio Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5922657 3 lUiZ HeNriqUe rUfiNo 
oliveira

ageNte adMiNistra-
tivo a 30H 02/04/2018 31/12/2021

8400951 1 lUiZ MigUel da lUZ 
barros ageNte adMiNistrativo 30H 01/07/2018 31/12/2021

55588630 3 lUiZ MigUel galvao 
qUeiroZ Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5945053 1 MadsoN soUsa de freitas Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021

8400946 1 Magali rosaNa abreU de 
soUsa aZevedo

tÉcNico a - adMiNis-
traÇÃo 30H 01/07/2018 31/12/2021

5910323 3 Magda regiaNe liMa de 
carvalHo MoNteiro Professor sUbstitUto 40H 01/09/2019 31/12/2021

5947981 1 MaiZe assUNÇÃo do reis ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5912933 2 MalU loUise de NoroNHa 
rodrigUes

tÉcNico a - teraPia 
ocUPacioNal 30H 11/02/2019 31/12/2021

5946393 1 MaNoel Moraes da coN-
ceiÇÃo JUNior ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5341990 3 MaNoel PaUliNo teixeira 
bastos aUxiliar de serviÇos 30H 05/07/2018 31/12/2021

8400941 1 Marcelo reNato PaNtoJa 
da silva ageNte adMiNistrativo 30H 05/07/2018 31/12/2021

5925437 2 Marcelo silva de PaUla Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021
5949019 2 Marcia alves de oliveira Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5899023 3 Marcia cristiNa soUZa 
da crUZ Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

7565474 2 Marcia da silva carvalHo Professor sUbstitUto 40H 01/03/2019 31/12/2021

5906976 2 MarcileNe alves PiNHeiro tÉcNico a - teraPia 
ocUPacioNal 30H 11/02/2019 31/12/2021

6307994 2 Marcio silva da coN-
ceicao Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

54181366 2 Marcos MaNoel HoNorato Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947189 1 Marcos MUrelle aZevedo 
crUZ Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

57198964 2 Maria alice de vascoNce-
los feio Messias Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

57234609 2 Maria batista silva de 
aMoriM ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

57229990 4 Maria claUdeNe da silva 
crUZ tÉcNico a - Pedagogia 30H 11/02/2019 31/12/2021

57229292 4 Maria de fatiMa figUeire-
do NasciMeNto

tÉcNico a - adMiNis-
traÇÃo 30H 02/04/2018 31/12/2021

206369 5 Maria de fatiMa PaNtoJa 
carNeiro tÉcNico a - Pedagogia 30H 06/03/2018 31/12/2021

 

5924597 2
Maria do PerPetUo so-

corro dioNiZio carvalHo 
da silva

Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5911673 2 Maria dUlciNeia valeNte 
da crUZ ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

57201551 3 Maria fraNciNete dos 
saNtos MartiNs tÉcNico a - Pedagogia 30H 05/07/2018 31/12/2021

5944091 1 Maria gabriella vilHeNa 
MoNteiro Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5924738 2 Maria HeleNa rodrigUes 
de MeNdoNÇa Professor sUbstitUto 40H 01/10/2019 31/12/2021

55586786 7 Maria JaNdreia oliveira 
de MoUra

tÉcNico a – ciêNcias 
coNtábeis 30H 01/10/2019 31/12/2021

57209292 2 Maria leoNor MarqUes 
loPes Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5946408 1 Maria lUcileNe silva ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5946415 1 Maria lUcireNe da silva 
ferreira ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

57215452 6 Maria rosalba leal 
carvalHo

tÉcNico a – adMiNis-
traÇÃo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5948560 1 MariaNa Neves leite Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021
5947190 1 MariaNa soUZa de liMa Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5850991 4 MarieNe de PaUla aMoriM 
rodrigUes ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5943388 1 Marilia ePaMiNoNdas 
MartiNs e MartiNs ageNte adMiNistrativo 30H 01/07/2018 31/12/2021

5904980 2 MariNa silva NicolaU 
taKetoMi Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

54189716 5 MariZa crUZ NasciMeNto tÉcNico a - bibliote-
coNoMia 30H 01/04/2019 31/12/2021

5918815 2 MarloN ferNaNdes farias Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021
5902232 3 MaUro loPes leal Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5931491 2 Max ferNaNdes dos reis 
coUtiNHo

tÉcNico a - eNgeNHaria 
de ProdUÇÃo 30H 01/08/2019 31/12/2021

57228629 2 MaxilaNio da silva araUJo tÉcNico a - aNalista tic 
/ sUPorte 30H 02/04/2018 31/12/2021

5950967 1 MaYaNe beNto silva Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5950968 1 MeriaM de NaZare MarqUes 
ferreira Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

54181898 4 Messias soUZa da silva 
doMiNgos Motorista 30H 11/03/2019 31/12/2021

5947812 1 Mical cristiNa baeta leÃo ageNte adMiNistrativo 30H 18/03/2019 31/12/2021

55586721 4 MileNe glaUcia correa 
aNdrade ageNte adMiNistrativo 30H 01/11/2019 31/12/2021

5912300 2 MileNe vascoNcelos leal Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021
5950678 1 Miraci silva costa Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021
5946417 1 MiriaM NasciMeNto araUJo ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5950976 1 MiriaN leticia carMo 
bastos Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

57195207 4 Mirla rego ribeiro Professor sUbstitUto 40H 01/11/2019 31/12/2021

5924595 2 MoNaliZa dos saNtos 
Pessoa Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947731 1 MoNiqUe de araUJo elias Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

57218108 5 NailaNa tHielY saloMao 
Pereira

tÉcNico a – coMUNica-
ÇÃo social 30H 01/04/2019 31/12/2021

5925231 2 Naira bastos de MeNeZes 
vieira abdoN tÉcNico a - Psicologia 30H 01/04/2019 31/12/2021

57229592 4 NatHiele MartiNs Macedo tÉcNico a – tradUtor e 
iNtÉrPrete de libras 30H 11/02/2019 31/12/2021

6403619 1 NaYara cortes filgUeira 
loUreiro Professor sUbstitUto 40H 01/03/2019 31/12/2021

5925009 2 Neli aParecida rodrigUes ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

57223415 2 NelsoN tHYago silva 
alMeida ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5921280 2 NeWtoN carlos aMoras 
da crUZ ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5932175 2 NeY carlos PaNtoJa de 
freitas

tÉcNico a - aNalista tic 
/ sUPorte coMPUta-

cioNal
30H 01/11/2019 31/12/2021

5947191 1 NoeMia do socorro saNta-
Na de oUteiro tÉcNico a - Pedagogia 30H 01/03/2019 31/12/2021

8400957 1 NUbia alves silva e silva ageNte adMiNistrativo 30H 05/07/2018 31/12/2021

5529263 4 odileNe do socorro MUNiZ 
ferNaNdes ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5946391 1 odiNea vascoNcelos dos 
saNtos MoNtalvao ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5823560 6 olavo goMes Pereira tÉcNico a - eNgeNHaria 
de ProdUÇÃo 30H 11/02/2019 31/12/2021

319414 4 olga lidia cUNHa cordeiro tÉcNico a - Pedagogia 30H 06/03/2018 31/12/2021

5920515 2 olivia caMPos PiNHeiro 
berretta Professor sUbstitUto 40H 01/06/2018 31/12/2021

57201042 7 Patricia de NaZare ribeiro 
soares tÉcNico a - Pedagogia 30H 01/10/2019 31/12/2021

5951676 1 Patricia gUiMaraes de 
soUsa ageNte adMiNistrativo 30H 01/11/2019 31/12/2021

5903708 2 Patricia MariaNa PaZ 
rodrigUes ageNte adMiNistrativo 30H 01/08/2019 31/12/2021

5947786 1 Patricia Pereira soares ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021
5546192 6 Patricia PiNHeiro saNtos ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5917947 2 PaUla ferraZ gUsMao de 
barros ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

57229266 2 PaUla MiraNda MoNteiro Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

57189818 4 PaUla valeria dias PeNa 
costa Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

57190239 5 PaUlo HUMberto MeNdes 
de figUeiredo Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5917922 2 PaUlo robsoN MoNteiro 
de soUsa Professor sUbstitUto 40H 01/05/2019 31/12/2021

5950687 1 Pedro iUri castro da silva Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5900909 4 Peter brUNo PiNto seabra tÉcNico a – ciêNcias 
coNtábeis 30H 11/02/2019 31/12/2021

57230915 4 Priscila cristiNa ferNaN-
des saNtos tÉcNico a - Pedagogia 30H 01/03/2019 31/12/2021

5947147 1 Priscila eNY soUZa 
oliveira Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021
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57190640 6 Priscila soUZa garcia 
MacHado

tÉcNico a - adMiNis-
traÇÃo 30H 01/10/2019 31/12/2021

57190265 2 PriscYla cristiNa rocHa 
MoNteiro ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5947957 1 raiaNe ribeiro cardoso ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5946395 1 raileNe de fátiMa teixeira 
alves NegrÃo ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

57202204 6 raiMUNda de liMa silva 
filHa ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

5947952 1 raiMUNda iracY de soUsa 
alMeida ageNte adMiNistrativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5946430 1 raissa castro da silva ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5942616 2 raqUel de Maria MaUes 
sacraMeNto Professor sUbstitUto 40H 01/04/2019 31/12/2021

54189946 7 raYaNNe da cUNHa oliveira ageNte adMiNistrativo gti 11/02/2019 31/12/2021

5905746 2 regiaNe aMaral da silva tÉcNico a – bibliote-
coNoMia 30H 01/04/2019 31/12/2021

5903576 4 regiNa oliveira MarqUes 
aZevedo

tÉcNico a - ciêNcias 
coNtábeis 30H 01/10/2019 31/12/2021

5946398 1 regiNaldo de oliveira 
corrêa JUNior tÉcNico a – fÍsica 30H 11/02/2019 31/12/2021

54182430 2 reJaNe MartiNs saNtos Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021
54190965 2 reMo rodrigUes carNeiro Professor sUbstitUto 40H 01/05/2019 31/12/2021

5909286 3 reNata caMPos de soUsa 
borges Professor sUbstitUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5922853 2 reNata silva de loUreiro tÉcNico a - Meteoro-
logia 30H 11/02/2019 31/12/2021

5889017 2 reNata soUZa da silva Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021
5947948 1 rildoN da silva Morais artÍfice de MaNUteNÇÃo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5927851 2 rita de cassia vieira 
coUtiNHo MeNdes Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5911681 2 robert KelltoN soUsa de 
freitas ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

5912148 4 roberta larissa agUila 
alves ageNte adMiNistrativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5514622 5 roberto aNtoNio soares 
rUffeil Professor sUbstitUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

6035811 2 robsoN tavares carrera
tÉcNico a - aNalista tic 
/ deseNvolviMeNto de 

sisteMas
30H 01/03/2019 31/12/2021

5953170 1 rodrigo batalHa silva Professor sUbstitUto 40H 01/11/2019 31/12/2021

80845413 7 rosa MaleNa de silva liMa tÉcNico a - adMiNis-
traÇÃo 30H 01/10/2019 31/12/2021

55586549 7 rosa Maria da silva 
araUJo ageNte adMiNistrativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

5787947 5 rosa Maria raYol reis Professor sUbstitUto 40H 15/06/2018 31/12/2021
5907206 2 rosaNe silva dos saNtos Professor sUbstitUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5943410 1 rosaNgela xavier 
saNdesKi ageNte adMiNistrativo 30H 01/07/2018 31/12/2021

7565570 2 roseaNe cristiNa brito 
triNdade ageNte adMiNistrativo 30H 01/10/2019 31/12/2021

5947694 1 roseaNe diNiZ da silva 
goNcalves

tÉcNico a - teraPia 
ocUPacioNal 30h 01/04/2019 31/12/2021

 

5936257 2 roseaNe Maria costa de brito tÉcNico a – ciêN-
cias ecoNôMicas 30H 11/02/2019 31/12/2021

57231919 3 rosiaNe PiNHeiro rodrigUes Professor sUbs-
titUto 40H 01/11/2019 31/12/2021

5924590 2 rosielleM cabral dos Passos 
de alMeida

Professor sUbs-
titUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5951401 1 rosileNe viaNa tavares tÉcNico a - Peda-
gogia 30H 03/10/2019 31/12/2021

57188236 6 rosiNaldo KoUrY goes tÉcNico a - eNge-
NHaria elÉtrica 30H 01/10/2019 31/12/2021

7565630 2 rosiNaldo PaZ caMPos artÍfice de MaNU-
teNÇÃo 30H 01/10/2019 31/12/2021

57229998 3 roZiaNe bilio da silva tÉcNico a - Peda-
gogia 30H 01/03/2019 31/12/2021

5946386 1 rUtH cleia Pereira castro ageNte adMiNis-
trativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5946435 1 rUtH de soUZa costa ro-
drigUes

aUxiliar de ser-
viÇos 30H 11/02/2019 31/12/2021

5940741 1 sabriNa barros catariNo ageNte adMiNistra-
tivo (Pcd) 30H 02/04/2018 31/12/2021

5942315 1 saNdra dos saNtos tavares Professor sUbs-
titUto 40H 01/06/2018 31/12/2021

5947173 1 saNdra sUelY da silva liMa tÉcNico eM eNfer-
MageM 30H 01/03/2019 31/12/2021

5947161 1 saNdro leNNoN deMetrio 
cardoso Motorista 30H 01/03/2019 31/12/2021

5917911 1 saraH lais rocHa Professor sUbs-
titUto 40H 01/02/2015 31/12/2021

5917945 2 saUllo freire de castro Professor sUbs-
titUto 40H 01/11/2019 31/12/2021

5909708 3 scarlatH sabriNa ferreira 
ferreira

ageNte adMiNis-
trativo 30H 01/11/2019 31/12/2021

5949946 1 sebastiaNa MeNdes dos 
saNtos

ageNte adMiNis-
trativo 30H 01/08/2019 31/12/2021

5925023 3 selMa PraZeres NUNes da 
foNseca

tÉcNico a – bacHa-
rel eM direito 30H 11/02/2019 31/12/2021

5599288 3 sHeila de NaZare rocHa de 
Matos

tÉcNico a - ciêNcias 
coNtábeis 30H 01/03/2019 31/12/2021

5908175 3 silvaNa saNtos alves
tÉcNico a – tradU-
tor e iNtÉrPrete de 

libras
30H 11/02/2019 31/12/2021

5951777 1 solY gUedes de oliveira Professor sUbs-
titUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5903908 3 sUaNNe saNtos dos saNtos tÉcNico a - Peda-
gogia 30H 02/04/2018 31/12/2021

6403642 1 sUeleN triNdade correa Professor sUbs-
titUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5951403 1 sUeli Weber tÉcNico a - Peda-
gogia 30H 01/10/2019 31/12/2021

5924971 2 sUelleN de NaZare loPes feio 
freitas

ageNte adMiNis-
trativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5940013 1 sUelleN Matias PiMeNtel ageNte adMiNis-
trativo 30H 06/03/2018 31/12/2021

5946407 1 sUZaNa Passos silva ageNte adMiNis-
trativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5906967 2 taiNa alves teixeira Professor sUbs-
titUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

57231066 3 taiNa tatila Pereira da lUZ Professor sUbs-
titUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5900889 2 taiZe alves barroso saNtos ageNte adMiNis-
trativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

55588285 2 taNia de soUsa PiNHeiro Professor sUbs-
titUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5746418 7 tatiaNa Nobre de Macedo tÉcNico a - Medici-
Na citoPatolÓgica 30H 01/03/2019 31/12/2021

5939968 1 tatiaNe dias de oliveira tÉcNico a - ciêNcias 
coNtábeis 30H 06/03/2018 31/12/2021

55587183 5 tatiaNe MoNte saNtaNa tÉcNico a - ciêNcias 
sociais 30H 02/04/2018 31/12/2021

5947093 1 tercio alMeida da silva Professor sUbs-
titUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5911694 4 tereZa cristiNa liMa de 
farias

ageNte adMiNis-
trativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

5948587 1 tereZiNHa Medeiros goNcal-
ves de loUreiro

Professor sUbs-
titUto 40H 01/05/2019 31/12/2021

5947221 1 tHaMYris aNdrade de oliveira Professor sUbs-
titUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5924973 3 tHaYaNNa carla qUeiroZ 
garcia

tÉcNico a - adMiNis-
traÇÃo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5950977 1 tHaYse Moraes de Moraes Professor sUbs-
titUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

8400945 1 tHiago ribeiro de Moraes tÉcNico a - ciêNcias 
coNtábeis 30H 01/07/2018 31/12/2021

5903221 5 tHiago WeNdel liMa da 
caMara

tÉcNico a - adMiNis-
traÇÃo 30H 03/10/2019 31/12/2021

57230010 4 UrsUla cristiNa ferreira 
PaNtoJa

ageNte adMiNis-
trativo 30H 01/03/2019 31/12/2021

5946413 1 valdete barra PaNtoJa da 
silva

tÉcNico a - Peda-
gogia 30H 11/02/2019 31/12/2021

5944077 1 valeria reboUcas cordovil Professor sUbs-
titUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5943129 2 vaNessa NogUeira lobo ageNte adMiNis-
trativo 30H 01/04/2019 31/12/2021

5946388 1 vaNessa Pires PiNHeiro ageNte adMiNis-
trativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

5948480 1 vera giZZelle MeNeZes 
PiNHeiro

Professor sUbs-
titUto 40H 01/04/2019 31/12/2021

5919256 2 victor di lUca tavares 
barbosa

ageNte adMiNis-
trativo 30H 01/07/2018 31/12/2021

5920929 3 vitor barata Moreira tÉcNico a - eNge-
NHaria civil 30H 11/02/2019 31/12/2021

5919369 4 vivaldo geMaqUe de alMeida Professor sUbs-
titUto 40H 01/11/2019 31/12/2021
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5944330 1 viviaN Paes rodrigUes Professor sUbs-
titUto 40H 01/07/2018 31/12/2021

5894465 3 viviaNe Patricia loPes 
cardoso

Professor sUbs-
titUto 40H 01/04/2019 31/12/2021

5932228 2 WagNer de liMa aloNso Professor sUbs-
titUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

6403591 1 Wallace aNdreW loPes rabelo Professor sUbs-
titUto 40H 01/04/2019 31/12/2021

5947578 1 Walter JesUs da costa Mar-
tiNs filHo

Professor sUbs-
titUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5920240 3 Walter refKalefsKY loUreiro Professor sUbs-
titUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5947834 1 WHellissoN da silva dias Professor sUbs-
titUto 40H 01/02/2019 31/12/2021

5925006 2 WilKer Jose caMiNHa dos 
saNtos

tÉcNico a - aNalista 
tic / sUPorte coM-

PUtacioNal
30H 11/03/2019 31/12/2021

5928904 2 WilliaMs da silva ribeiro Professor sUbs-
titUto 40H 01/08/2019 31/12/2021

5924968 2 YrveN robert da eNcarNacao 
Neto

ageNte adMiNis-
trativo 30H 11/02/2019 31/12/2021

claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 694763
cESSAR fuNção DE cooRDENADoRA Do NEcAD/uEPA.
Processo eletrônico nº º 2021/862621
PoRtARiA N° 1530/21, de 12 de agosto de 2021
cessar, a contar de 20.08.2021, na Portaria nº 02/19-coNsUN/
UePa de 27.03.2019, publicada no d.o.e nº 33.848 de 10.04.2019, que 
designou a servidora sUZaNNY PiNto silva biUM, id. funcional nº 
55586933/3, cargo de Professor assisteNte, para exercer a função 
não comissionada de coordeNadora geral do Núcleo de edUcaÇÃo 
coNtiNUada e a distâNcia (Necad).
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 694780
PERMutA DE GRAtificAção DE tEMPo iNtEGRAL.
Processo eletrônico nº º 2021/622098
PoRtARiA N° 1547/21, de 16 de agosto de 2021.
art. 1º - coNceder ao servidor Kleber ferreira de vilHeNa, id. fun-
cional nº 57225151/ 1, cargo de tÉcNico eM iNforMática, lotado(a) 
no(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS III, gratificação de 
tempo integral, em percentual fixado de 50% (cinquenta por cento), inci-
dente sobre o vencimento do cargo, a contar de 01.07.2021.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.07.2021, a gratificação de tempo integral 
da servidora odiNeia rodrigUes da rocHa, id. funcional nº 3184757/ 
1, cargo de aUxiliar de serviÇo c, lotado(a) no(a) coordeNadoria 
adMiNistrativa do caMPUs iii, em virtude de permuta da referida gra-
tificação. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 694782
ExoNERAção DE cARGo EM coMiSSão coM fiNS DE REGuLARi-
zAção fuNcioNAL
Processo eletrônico nº 2021/863689
PoRtARiA N° 1590/21, de 17 de agosto de 2021
exoNerar, o(a) servidor(a) aNa ireNe alves de oliveira, id. funcional 
nº 729680/ 2, da função gratificada de COORDENADOR DE CURSO DE TE-
raPia ocUPacioNal da faculdade estadual de Medicina do Pará, a contar 
de 31.12.1993, com fins de regularização funcional.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 694777
REMoção DE SERviDoR.
Processo eletrônico nº 2020/410116
PoRtARiA N° 1556/21, de 16 de agosto de 2021
reMover, o(a) servidor(a) reNata MalcHer da costa, id. funcional n° 
5920707/ 3, cargo de tÉcNico a, do caMPUs de tUcUrUi, para o caM-
PUs de barcareNa, a contar de 01.07.2021.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 694769
..

SuPRiMENto DE fuNDo
.

SuPRiMENto DE fuNDo
PoRtARiA N° 1603/21, DE 19 DE AGoSto DE 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: Professor assisteNte
Nome: Jorge loPes rodrigUes JUNior
Matrícula funcional: 5757053/3
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339030 _ r$ 4.000,00

PoRtARiA N° 1604/21, DE 19 DE AGoSto DE 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento, Para 
prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: Professor titUlar
Nome: aNa ireNe alves de oliveira
Matrícula funcional: 729680/2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339039 _ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da Universidade do estado do Pará
PoRtARiA N° 1605/21, DE 19 DE AGoSto DE 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento, Para 
prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordeNador de caMPUs de iNterioriZaÇÃo
Nome: reNato ferreira carr
Matrícula funcional: 5719100/2
valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030 _ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carlos Jose caPela bisPo
Pró-reitor de gestão e Planejamento.

Protocolo: 694688
.

DiÁRiA
.

coNcESSão DE DiÁRiAS
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
PoRtARiA N° 1587/2021, de 19 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
obJetivo: ministrar disciplina pelo Programa forma Pará
origeM: belÉM-Pa
destiNo: MelgaÇo-Pa
NoMe do servidor: lUcas Morais do NasciMeNto
id. fUNcioNal:5912344/3
cargo: Professor adJUNto
data iNicio: 14.08.2021
data tÉrMiNo: 20.08.2021
qUaNtidade: 6.5 (seis e meia)
PoRtARiA N° 1601/2021, de 19 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
obJetivo: visita técnica no campus
origeM: belÉM-Pa
destiNo: salvaterra-Pa
NoMe do servidor: claY aNdersoN NUNes cHagas
id. fUNcioNal:55590110/3
fUNÇÃo: reitor
data iNicio: 19.08.2021
data tÉrMiNo: 19.08.2021
qUaNtidade: 0.5 (meia)
PoRtARiA N° 1602/2021, de 19 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: Pablo lUis baia figUeiredo
id. fUNcioNal:5942295/2
cargo: Professor aUxiliar
data iNicio: 07.09.2021
data tÉrMiNo: 22.09.2021
qUaNtidade: 15.5 (meia)
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador

Protocolo: 694626
..

SEcREtARiA DE EStADo DE 
ASSiStêNciA SociAL,
tRABALHo, EMPREGo E RENDA

.

..

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N° 719/2021 – 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° 2021/901616
resolve: coNceder: suprimento de fundos no valor de r$ 300,00 ( 
treZeNtos reias ), em favor do (a) servidor (a), Josias elias de Me-
lo,Mat.57176166/1 Motorista disponibilidade orçamentária para atender 
despesas com deslocamento
43.101 – 08.244.1505.7678 f:: 0101 261.877 desPesa: : 339033
r$ 300,00
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
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 694533
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.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 615/2021 – 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 2021/810990
resolve: autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para os servi-
dores citado abaixo: esMeriNo Neri batista filHo, secretario 
adJUNto de trabalHo eMPrego e reNda, 599620/1, MaYra HeleNa 
galiZa loPes aZevedo, 947.411.902 – 34 colaborador eveNtUal 
que se deslocaram ao município de santa izabel do Pará no dia 29/07/2021 
com objetivo de participar do Projeto fábrica, realizando visitas as Unida-
des fabris, onde se busca conhecer in loco a estrutura e de competividade 
conforme os planos de viagens em anexo e MaNoel JoaqUiM MaUes 
ferreira, matrícula 5938894/ 1, Motorista, com objetivo de conduzir o sr. 
secretário adjunto e o colaborador eventual ao município.
 Classificação Orçamentária: 43.105.11.333.1504.8946 F 0101006357/0101 
266.721 – 339014/339036 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda 
em, 27 de Julho 2021.
 iNoceNcio reNato gasPariM
 secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 721/2021 – 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/ 866805
resolve: autorizar o pagamento de 04 e ½ (qUatro e meia) diárias 
Para cada servidor citado abaixo: francisco de assis rodrigues Pa-
checo, matrícula nº 55589512,aUxiliar adMiNistrativo,WillY xavier 
alves,5946882/1,gereNte período de 23 a 27.08.2021, para desloca-
mento de belém/Pa ao município de caMeta/Pa,coM obJetivo realizar 
visita técnica para reestruturação da cooperativa de catadores de Matérias 
reciclados do Municípios.cUJo Motorista lUiZ otavio saNtaNa liMa 
Mat. 5596882 -1,Motorista realiZara o deslocaMeNto.
Classificação Orçamentária: 43.105 - 11.334.1504.8953 0101006357 
266.744 339014
 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
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 720/2021 – 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 2021/865139
resolve: autorizar o pagamento de12 e ½ (doZe e meia) diárias Para 
cada servidor citado abaixo: HeleNa sUelY cardiais xavier, 
Mat. 3213374/1,assisteNte social ,MaNoel gUalberto silva JU-
Nior,Mat. 3211444/1,serveNte que se deslocarão para os municípios de 
santarém Novo e Nova timboteua/Pa, no período de 23/08 à 04/09/2021 
.cUJo obJetivo realizar apoio técnico e assessoramento nos serviços de 
Proteção social do sUas.oNde o Motorista carlos alberto alMeida 
coNsolaÇÃo, Mat. 5906463/1 realiZara o deslocaMeNto.
Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.244.1505.8863 0139002241 
234.135 339014
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 de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 718/2021 – 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 2021/902080
resolve: autorizar o pagamento de 02 e ½ ( dois e meia) diárias Para cada 
servidor citado abaixo: iNoceNcio reNato gasPariM, matrícula nº 
5945555/1, secretário da seaster e sr. PaUlo sÉrgio de soUZa NasciMeNto, 
matrícula nº 5946524/3, assessor que se deslocaram à cidade de brasília - df, para 
Participar de reunião no Ministério da cidadania sobre sistema nas escolas e Micros 
sistemas de água para ribeirinhos, no período de 18 a 20/08/2021.
Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.244.1505.8863 0339006699 
234.135 339014
 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
Mat. 5945555/1

Protocolo: 694545

..

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº714 DE 18 DE AGoSto DE 2021.
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e 
reNda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n 
de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNsideraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
resolve:
i – desigNar o servidor fiscal: célio das Mercês rodrigues batista Ma-
trícula nº. 5910655-1, lotado na Unidade Nosso lar socorro gabriel, para 
atuar como fiscal titular e o servidor carmelito rocha do espírito santo, 
Matrícula nº. 3193713/1, lotado na Unidade lar da Providência para atuar 
como suplente do contrato administrativo nº 30/2021/seaster,
celebrado com a PaNificadora UMariZal ltda, cujo objeto é aquisição 
e entrega parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (Pães), em 
conformidade com o disposto na Portaria nº 55/2013, de 22 de janeiro 
de 2013 da secretaria de estado de assistência social do estado do Pará e 
com o decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e reNda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 694638
..

SEcREtARiA DE EStADo DE JuStiçA 
E DiREitoS HuMANoS

.

.

DiÁRiA
.

DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 388 /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: 694916
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 385/2021
obJetivo Participar de visita técnica e reuniões junto a comunidades e 
lideranças da região, para expansão das ações de cidadania da secretaria.
 fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo: baião e Mocajuba/Pa
servidor:
• JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA; CARGO: Secretário/SEJU-
dH; Mat: 392871/1; PerÍodo: 19 a  22/08/2021; quantidade de diárias: 3,5
• PEDRO JOSÉ SILVA DA SILVA; CARGO: Motorista; MAT: 57192939/2; 
PerÍodo: 19 a 22/08/2021; quantidade de diárias: 3,5
valbetânio Milhomem
secretário adjunto de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 694529
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 387/2021
obJetivo: o Projeto cidadania estará realizando  emissão de documen-
tos, no iii encontro de Mulheres lésbicas e bissexuais.
fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo: Marituba/Pa
servidor:
• ANGÉLICA CRISTINA ORTIZ ELMESCANY; CARGO: Gerente; MAT: 
54185870; dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
• ISAAC SIMÃO MELUL; CARGO: Datilógrafo; MAT: 732540/1; DIA: 
20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
• ANANIAS SOARES DA COSTA; CARGO: Motorista; MAT: 57202332/1; 
dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
• ANÍSIO NUNES DE FIGUEIREDO; CARGO: Técnico em Gestão Pública; 
Mat: 5050332/4; dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
• ANA CLAUDIA TEIXEIRA SANTIAGO CHAVES; CARGO: Assessora de Ga-
binete; Mat; 5958833/1; dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
• GISELE BORGES SILVA RAMOS; CARGO: Coordenadora; MAT: 315700/8; 
dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
• RAIMUNDA DOS SANTOS BARBOSA; CARGO: Agente Administrativo; 
Mat: 5050480/4; dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
• SANDRA MARIA DOS SANTOS NOBRE; CARGO: Auxiliar Administrativo; 
Mat: 5050723-4; dia: 20/08/2021; quantidade de diárias: 0,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 694730
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DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 376/2021
obJetivo: compor a equipe do ProcoN/Pa para realizar ação itinerante.
 fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo são João do araguaia, brejo grande do araguaia e Palestina do Pará/Pa
servidor:
• ELANE LIMA SILVA DE ALENCAR; CARGO: Coordenadora/PROCON/Marabá; 
Mat: 5960880/1; PerÍodo: 29/08 a  04/09/2021; quantidade de diárias: 6,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 694886
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 386 /2021
OBJETIVO: Realizar ação de fiscalização em estabelecimentos comerciais, 
a fim de garantir os direitos dos consumidores contidos na lei 8.078/90.
fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo: redenção, bannach, água azul do Norte, tucumã, ourilândia do Norte/Pa
servidor:
• JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES; CARGO: Assistente Ad-
ministrativo; PerÍodo: 23/08 a  05/09/2021; quantidade de diárias: 13,5
• JOSÉ SANTINO FERREIRA FARO; CARGO: Agente de Vigilância Sanitária; 
Mat: 86649/1; PerÍodo: 23/08 a  05/09/2021; quantidade de diárias: 13,5
• EDSON RODRIGUES COSTA; CARGO: Agent. De Vigilância Sanitária; MAT: 
86681/1; PerÍodo: 23/08 a  05/09/2021; quantidade de diárias: 13,5
• ANDRELINO DE SOUZA FIALHO; CARGO: Motorista; MAT: 57176410/1; 
PerÍodo: 23/08 a  05/09/2021; quantidade de diárias: 13,5
JosÉ fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 694629
Suprimento de fundos
PoRtARiA: 380/2021
Prazo para aplicação :  20 dias
Prazo para prestação de contas (em dias): 10
Nome do servidor : rosiaNe MalHeiros araúJo
cargo do servidor:  gerente
Matrícula do servidor:  5960073/1
recursos: fonte de trabalho: 188338
 fonte de recurso:  0101
339039.............. r$ 3.000,00 
observação: Para atender despesas de pronto pagamento. Prazo de apli-
cação será de 20 dias, a partir da emissão da ordem bancária.
JosÉ fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 694600
.

SEcREtARiA DE EStADo DE 
DESENvoLviMENto EcoNôMico, 
MiNERAção E ENERGiA

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA da PoRtARiA N° 211/2021 – BELéM, 18 DE AGoSto DE 
2021, publicado no DoE 34.675, de 19/08/2021.
“oNDE SE Lê: Período: de 30/08/2021 à 04/09/2021”.
“LEiA –SE: Período: de 30/08/2021 à 03/09/2021”.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
MicHelle abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 694720
..

outRAS MAtéRiAS
.

RESoLução N.º 017, DE 21 JuLHo DE 2021
altera dispositivos da resolução nº 030, de 02 de dezembro de 2013, que 
concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela 
iNdústria e coMÉrcio de laticÍNios oUrilâNdia ltda.
a coMissÃo da PolÍtica de iNceNtivos ao deseNvolviMeNto so-
cioecoNôMico do estado do Pará, no exercício de suas atribuições 
legais, e tendo em vista as deliberações do plenário da comissão, na 1ª 
reunião extraordinária do Plenário, realizada em 21 de julho de 2021;
 r e s o l v e:
art. 1º o art. 3º da resolução nº 030, de 02 de dezembro de 2013, que 
concede tratamento tributário às operações que específica, realizadas pela 
empresa iNdústria e coMÉrcio de laticÍNios oUrilâNdia ltda., 
inscrita no cadastro de contribuintes do icMs sob o nº 15.218.876-2, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 3º fica concedido crédito presumido no percentual 88,23529% (oitenta 
e oito inteiros e vinte e três mil quinhentos e vinte e nove centésimos milési-
mos por cento), calculado sobre o débito do imposto sobre operações relati-
vas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMs incidente nas saídas 
internas dos produtos fabricados neste estado pela iNdústria e coMÉrcio 
de laticÍNios oUrilâNdia ltda., inscrita no cadastro de contribuintes do 
icMs sob o nº 15.218.876-2, vedado o aproveitamento de quaisquer créditos 
fiscais, devendo, inclusive, ser estornado qualquer resíduo de crédito, ainda 
que a empresa efetue saídas para o exterior.
§ 1º a Nota fiscal, na respectiva operação, será emitida pela alíquota estabelecida 

para cada caso, observado os critérios de cálculo previstos na legislação estadual.
§ 2º as Notas fiscais de saída serão escrituradas, normalmente, no livro 
registro de saída, utilizando-se a coluna “operações com débito do imposto”.
§ 3º a apropriação do crédito presumido far-se-á diretamente no livro registro 
de apuração do icMs, no campo “outros créditos”, seguida da observação: “cré-
dito Presumido, conforme resolução nº 030, de 2 de dezembro de 2013.”
§ 4º a apuração do imposto devido dos produtos de que trata o caput deste 
artigo deverá ser efetuada em separado das demais mercadorias não be-
neficiadas por esta Resolução.”
art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
sala de reuniões da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimen-
to socioeconômico do estado do Pará, em 21 de julho de 2021.
JosÉ ferNaNdo de MeNdoNÇa goMes JúNior
secretário de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia
sedeMe
Presidente da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento so-
cioeconômico do estado do Pará.

Protocolo: 694724
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

..

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto Nº 019/2021
contratante:  companhia de gás do Pará – gás do Pará.
contratado: dinastia viagens e turismo ltda. ePP
objeto: contratação de agência de viagens para fornecimento
de passagens aéreas e o agendamento de hospedagens
nacionais e internacionais.
vigência: 12 meses
Modalidade: contratação direta com base na lei 13.303/16 e rilc.
data de assinatura: 12 de agosto de 2021.
valor estimado: r$ 45.283,00 (quarenta e cinco mil, duzentos
e oitenta e três reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia bitar.
foro: belém/Pa.
Pela contratante: cláudia bitar e andré Macedo.
Pelo contratado: leandro rossy de carvalho.

Protocolo: 694605
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

..

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 090/2021 – RH/DAf
PoRtARiA DE DESiGNAção
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 2021/895019,r e s o l v e:
desigNar o colaborador ediMar de soUZa goNÇalves, matrícula: 
5946507/1, ocupante do cargo de diretor Jurídico, para responder interi-
namente pela Presidência, no período de 11/09/2021 a 30/09/2021, du-
rante 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: 694716
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
tERMo ADitivo Nº 005
coNtRAto: 023/2017;
terMo aditivo: 005;
data de assiNatUra do terMo aditivo: 18/08/2021;
obJeto: locação de impressoras;
JUstificativa: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 06 
(seis) meses, a contar do dia 28.08.2021 à 27.02.2022, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei n.º 13.303/16;
coNtratada: tc coMÉrcio de serviÇos e tecNologia eireli-ePP, 
inscrita no cNPJ n.º 07.679.989/0001-50, com sede na travessa angustu-
ra n.º 2813, bairro do Marco, ceP. 66.093-040, belém/Pa
ordeNador de desPesa: lUtfala de castro bitar - PresideNte | codec.

Protocolo: 694366
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.

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 091/2021 – 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

lUtfala de castro 
bitar 5945662/1 2021/895019 PresideNte 2020 11/09/21 a 

30/09/21
registre-se, publique-se e cumpra-se.belém, 17 de agosto de 2021.
lUtfala de castro bitar-Presidente

Protocolo: 694710
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

DiÁRiA
.

PoRtARiA nº 174/2021 GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 18 de agosto de 2021.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado do 
Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, 
inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o 
decreto governamental publicado no doe n° 34.631 de 08 de julho de 2019.
origem: belém.
destino: bragança, capanema, curuça, Marabá, Paragominas, salinópolis e terra alta.
Objetivo: realizar fiscalização/verificação periódica metrológica em instru-
mentos de pesar e medir.
servidores: cHristiaN rogÉrio MarqUes teixeira/ Matrícula: 428/ – 
valor: r$ 2.387,00.
aNdersoN cleYtoN barbosa/ Matrícula: 253 – valor: r$ 2.387,00.
Período: 18/08 a 28/07/2021 – 10,5 diárias.
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 694354
..

outRAS MAtéRiAS
.

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00439. data de emissão: 23/07/2021.
dispensa de licitação nº 025/2021.
ref.: Processo nº 52619.001237/2021-86 Protocolo nº 202103052
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de token Pf 
e PJ com Certificação Digital para atender a demanda deste IMETROPARÁ.
valor: r$877,95 (oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
dotação orçamentária:
fonte: 0260 – recursos Prov. de transferências de convênios.
funcional: 14 126 1508 8238.
Projeto/atividade: gestão de tecnologia da informação e comunicação.
Natureza da despesa: 339040 – serv. de tecno. da inform. e comum. 
Pessoa Jurídica.
Unidade gestora: 590201.
gestão: 59000.
Plano interno: 4120008238c.
servidores indicados como fiscal/suplente: rubens Magno/raysa Marcella silva.
empresa: valid certificadora digital ltda.
cNPJ: 14.121.957/0001-09.
endereço: av. Paulista, n°2064, sala 15º andar, bela vista – ceP: 
01.310.928, são Paulo - sP.
ordenadora de despesa: rafaela barata chaves.

Protocolo: 694708
..

SEcREtARiA DE EStADo DE 
DESENvoLviMENto uRBANo
E oBRAS PúBLicAS

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº. 608/2021, DE 18 DE AGoSto DE 2021.
o secretário de estado de deseNvolviMeNto UrbaNo e obras Pú-
blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccg de 01/01/2019, publicado no doe nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsideraNdo os termos da Portaria n° 502/2021, de 09 de julho de 2021, 
publicada no doe n° 34.637, de 13 de julho de 2021, que instaurou a sindicância;
coNsideraNdo a lei n° 9.230, de 24 de março de 2021, que instituiu o 
termo de ajustamento disciplinar - tad;
CONSIDERANDO a natureza preventiva do TAD e o objetivo de eficiência 
da atividade correcional;
coNsideraNdo que os critérios cumulativos para celebração do tad foram atendi-
dos conforme previsão legal contida nos arts. 201, iv e 201-b, da lei 9.230/2021;
coNsideraNdo que nos autos do Processo n° 2021/667521 foi celebrado 
tad n° 01/2021 entre a comissão Processante e o servidor alexaNdre 
JosÉ alMeida de aleNcar, matrícula n° 5907413/3;

coNsideraNdo a cláusula segunda que o servidor assume compromisso em ob-
servar os deveres e proibições legais, assim como tratar os servidores com urbani-
dade, conforme determinação legal contida no bojo no art. 177, ii, da lei 5.810/94;
coNsideraNdo que o prazo de vigência do tad n° 01/2021 é de 180 (cen-
to e oitenta) dias, portanto, ficando suspenso o Processo n° 2021/667521, 
a contar da data de sua homologação.
r e s o l v e:
i – sUsPeNder, a sindicância instaurada pela Portaria n° 502/2021, de 
09 de julho de 2021, publicada no doe n° 34.637, de 13 de julho de 2021, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 13 de agosto de 2021.
ii - No prazo assinalado no inciso anterior, o servidor será acompanhado e 
fiscalizado no que tange ao cumprimento das obrigações estabelecidas no TAD.
iii – esta Portaria entra em vigor a contar da sua publicação, com efeito 
retroativo a 13/08/2021.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
eng.º civil beNedito rUY saNtos cabral/crea 8430d Pa
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 694531
.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº. 610/2021, DE 18 DE AGoSto DE 2021.
o secretário de estado de deseNvolviMeNto UrbaNo e obras Pú-
blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccg de 01/01/2019, publicado no doe nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/862554, de 09/08/2021-ccct/sedoP;
r e s o l v e:
i - desigNar a servidora PerPÉtUo socorro borges de oliveira, 
matrícula nº. 57204233/1, para responder como gestor de convênios, no 
período de 06/09/2021 a 05/10/2021 (30 dias), sem ônus para esta se-
doP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão do titular o servidor fili-
Pe MarqUes, matrícula nº. 5911221/2, está usufruindo do gozo de férias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
eng.º civil beNedito rUY saNtos cabral/crea 8430d Pa
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 694762
PoRtARiA Nº. 616/2021, DE 19 DE AGoSto DE 2021.
o secretário de estado de deseNvolviMeNto UrbaNo e obras Pú-
blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccg de 01/01/2019, publicado no doe nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/907295, de 18/08/2021/diPla/sedoP;
r e s o l v e:
i - desigNar a servidora PerPÉtUo socorro borges de oliveira, 
matrícula nº. 57204233/1, ocupante do cargo de assistente administrati-
vo, para responder pelo cargo de coordenador, no período de 06/09/2021 
a 05/10/2021 (30 dias), com ônus para esta sedoP, sem prejuízo de suas 
atribuições, em razão do titular o servidor filiPe MarqUes, matrícula nº. 
5911221/2, está usufruindo do gozo de férias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
eng.º civil beNedito rUY saNtos cabral/crea 8430d Pa
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 694767
..

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 601/2021, DE 17 DE AGoSto DE 2021.
o secretário adJUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/896854, de 16/08/2021 – diset/sedoP.
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/
função: diretor.
NoMe: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: coordenador.
obJetivo: reunião técnica para dar continuidade às ações de apoio, orien-
tação e capacitação das etapas referentes à revisão do Plano diretor, con-
forme o termo de cooperação técnica nº 009/2020.
destiNo: oeiras do Pará/Pa.
diárias: 3,5 (três e meia).
PerÍodo: 24 a 27/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 694827
PoRtARiA Nº. 611/2021, DE 18 DE AGoSto DE 2021.
o secretário de estado de deseNvolviMeNto UrbaNo e obras Pú-
blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccg de 01/01/2019, publicado no doe nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsideraNdo o 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 2021/909191 de 18/08/2021 – gab/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
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obJetivo: acompanhar o senhor secretário em visita técnica ao Município 
de barcarena/Pa.
NoMe: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
obJetivo: conduzir o veículo com o senhor benedito ruy santos cabral – 
secretário de estado ao Município de barcarena/Pa.
destiNo: barcarena/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 17/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
eng.º civil beNedito rUY saNtos cabral/crea 8430d Pa
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 694546
PoRtARiA Nº. 613/2021, DE 18 DE AGoSto DE 2021.
o secretário de estado de deseNvolviMeNto UrbaNo e obras Pú-
blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccg de 01/01/2019, publicado no doe nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsideraNdo o 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 2021/909478 de 18/08/2021 – gab/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
obJetivo: acompanhar o sr. secretário no ato da assinatura da ordem de serviço 
para drenagem e Pavimentação asfáltica nos Municípios de baião e Mocajuba/Pa.
NoMe: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
obJetivo: conduzir o veículo com o senhor benedito ruy santos cabral – 
secretário de estado aos Municípios de baião e Mocajuba/Pa.
destiNo: baião/Mocajuba/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
Periodo: 19 a 20/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
eng.º civil beNedito rUY saNtos cabral/crea 8430d Pa
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 694553
.

féRiAS
.

PoRtARiA Nº. 600/2021, DE 16 DE AGoSto DE 2021.
o secretário adJUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo os termos do Processo 2021/881411, de 12/08/2021 e os 
termos do Memorando nº. 04/2021 de 12/08/2021-ccPl/sedoP.
r e s o l v e:
i - coNceder, no período de 15/09/2021 a 30/09/2021, 15 (quinze) dias 
de saldo de férias ao servidor leaNdro de agUiar alves, matrícula 
5950412/1, ocupante do cargo de assessor ii, interrompidas através da 
Portaria nº 842/2020, de 17/11/2020, publicada no doe nº. 34.411 de 
18/11/2020, referente ao período aquisitivo 05/08/2019 a 04/08/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 694541
.

outRAS MAtéRiAS
.

AviSo DE RESuLtADo JuLGAMENto DAS PRoPoStAS – toMADA 
DE PREçoS tP 024/2021-SEDoP
obJeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria esPecialiZada Para coNs-
trUÇÃo do abatedoUro de fraNgo, no Município de barcareNa, neste estado.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
eMPresas classificadas:
1 - ceNtro sUl eNgeNHaria ltda r$ 491.738,54
2 - desigNe eNgeNHaria e serviÇos de coNstrUÇÕes ltda r$ 501.139,71
3 -  a3 eNgeNHaria ltda ePP  r$ 507.208,89
4 - tavares eNgeNHaria e PaviMeNtaÇÃo eNgYPav eireli r$ 511.440,64
5 - ferreira & PaNtoJa coNstrUtora e coNstrUÇÃo ltda – ePP  r$ 519.073,85
6 - ad eMPreNdiMeNtos, ProJetos e coNstrUÇÃo ltda  r$ 545.940,95
7 - stYlUs coNstrUÇÃo civil e serviÇos eireli r$ 628.525,85
eMPresas desclassificadas:
1 - drecoN coNstrUtora eireli r$ 436.228,62
2 - atalaNta eNgeNHaria ltda  r$ 456.112,53;
3 - eNgeMarc eNgeNHaria ltda  r$ 551.655,66
4 - Mocatorres coNstrUÇÕes e terraPlaNageM eireli  r$ 552.408,03
5 - ProvideNcia – eNgeNHaria & serviÇos  r$ 566.911,44
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa CENTRO 
sUl eNgeNHaria ltda – cNPJ: 04.368.423/0001-10, com o valor de r$ 
491.738,54 (quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e oito 
reais e cinquenta e quatro centavos).
belém-Pa, 19 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 694685

..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico - N° 032/2021 - coSANPA
a companhia de saneamento do estado do Pará - cosaNPa, através de seu 
Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao Pre-
gÃo eletrôNico - Nº 032/2021, tendo critério de Julgamento o tipo “Menor 
Preço do iteM” cujo objeto é o fornecimento de 60 (sessenta) bebedouros 
industriais tipo coluna, e 50 (cinquenta) bebedouros tipo mesa para galão 
de água, para atender as necessidades da cosaNPa, em belém, conforme 
as especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência Nº 
dPl/020/2021, parte integrante do edital. a abertura realizar-se-á no dia 03 
de setembro de 2021, às 10 horas (dez horas), horário de brasília, no ende-
reço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ Uasg 925802. 
o edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços 
eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.com-
praspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
 belém/Pa, 19 de agosto de 2021.
luiz guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 694741
..

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, no Núcleo de controle interno – 
NUci, 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, Profis-
sional e tecnológica, em 17 de agosto de 2021.
adeJard gaia crUZ
diretor de administração e finanças
*Republicada por conter incorreções no Diário Oficial do Estado nº 
34.675 do dia 19/08/2021.

Protocolo: 694410
.

AviSo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRoNico Nº 004/2021
 Órgão licitante: secretaria de ciência, tecnologia e educação superior, 
Profissional e Tecnológica - SECTET – Processo: 2021/567417
Modalidade: Pregão eletronico nº 004/2021, do tipo “menor preço”.
data: 03/09/2021 as 14:00 Hs ( horário de brasília)
objeto:contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de seguros de acidentes pessoais para alunos da rede de escolas de ensino 
Técnico da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica do estado do Pará - sectet.
edital completo e mais informações poderão ser obtidas através do site www.com-
prasgovernamentais.gov.br/www.sectet.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br.
leonildes P. r. Junior
Pregoeiro/sectet

Protocolo: 694628
.

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 378 DE 19 DE AGoSto DE 2021
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703 de 30.03.2020, publicada no 
doe nº 34.163 de 31.03.2020.
r e s o l v e:
coNceder à servidora alda cristiaNe de oliveira alves, identidade 
funcional nº 5900108/1, ocupante do cargo de técnico em gestão 
de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação – engenharia de 
alimentos, lotada na diretoria de ciência e tecnologia - dct, 30 (trinta) 
dias de gozo de férias regulamentares no período de 16/08 a 14/09/2021, 
referente ao exercício 2019/2020, suspensas através da Portaria nº 192, 
de 31/05/2021, publicada no doe nº 34.600, de 01/06/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 19 de agosto de 2021.
adeJard gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 694825
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..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
PoRtARiA N° 044/2021 – DiRAD/fAPESPA, de 18 de Agosto de 2021.
Publicada no doe n° 34.675 de 19/08/2021, referente à diária da servido-
ra aUrYcelia silva dias.
onde se lê: adMissÃo de servidor
Leia-se: torNar seM efeito

Protocolo: 694565
.

coNvêNio
.

convênio nº 004/2021
objeto: a execução de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
com transferência de recursos financeiros públicos, projeto intitulado “Ca-
racterização de potenciais biomarcadores e alvos terapêuticos do adeno-
carcinoma gástrico no Estado do Pará”, cuja finalidade é a caracterização 
molecular e funcional de potenciais biomarcadores e alvos terapêuticos em 
adenocarcinomas gástricos de pacientes do estado do Pará.
convenente: Universidade federal do Pará – UfPa.
coordenador: Paulo Pimentel de assumpção.
valor: r$ 1.714.488,00 (Um milhão, setecentos e quatorze mil, quatrocen-
tos e oitenta e oito reais).
vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 17/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0101
Natureza de despesas: 332041 – r$ 1.000.000,00 – 1ª Parcela – odc
ordenador: Marcel do Nascimento botelho.
Presidente da faPesPa.

Protocolo: 694480
.

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

Segundo termo Aditivo
tERMo DE outoRGA Nº 014/2020
Processo 2019/594831
concedente: fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas do 
Pará – faPesPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
Beneficiário: Daniel Rodrigues Oliveira
objeto do termo aditivo:
1. a) alteração da vigência do termo de outorga Nº 014/2020
2. b) alteração do cronograma de execução do objeto (Meta, etapa ou 
fase) do Plano de trabalho.
vigência: 02/03/2022
data da assinatura: 04/03/2021
ordenador: Juarez antônio simões quaresma

Protocolo: 694460

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 046/2021 – DiRAD/fAPESPA, de 19 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 preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNsideraNdo o Memorando nº 010/2021 - gabiNete/faPesPa, de 19 
de agosto de 2021,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/915534;
r e s o l v e:
coNceder de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias 
ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoMe: PatricK doa reis
MatrÍcUla: 5917402
cargo: assessor
traJeto: belém/Pa-baião/Mocajuba/Pa-belém/Pa.
PerÍodo: 19/08/2021 a 21/08/2021
qUaNtidade: 2 e 1/2 (Uma e Meia) diárias
obJetivo: : visita técnica das escolas relacionado ao Projeto “forma Pará”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 19 de agosto de 2021.
JUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 694910

..

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA N° 157/2021 – GABiNEtE, de 19 Agosto de 2021.
dispõe sobre a prorrogação do prazo para apresentação de propostas do 
Programa de fluxo contínuo de demandas induzidas para seleção de pro-
postas no âmbito da faPesPa.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZôNia de aMParo a estUdos 
e PesqUisas - faPesPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no art. 7º, viii, da lei complementar estadual n. 061, de 24 de 
julho de 2007, e alterações posteriores.
coNsideraNdo a missão da fundação amazônia de amparo a estudos e 
Pesquisa – faPesPa, de fomentar projetos de ciência, tecnologia e ino-
vação que priorizem o uso sustentável dos recursos naturais, visando à 
melhoria da qualidade de vida da população, a defesa do meio ambiente, o 
progresso da ciência e da tecnologia, o desenvolvimento e a inovação, bem 
como subsidiar e auxiliar a secretaria de estado de ciência, tecnologia, 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET, na formulação de 
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do ensino superior nas 
áreas correlatas às suas competências;
resolve:
Art. 1º - Prorrogar o prazo para apresentação de propostas, relativas ao programa de fluxo 
contínuo de demandas induzidas da Fapespa, constante do Art. 4°, da PORTARIA 015/2021 – 
GABINETE, para o exercício de 2021, até o dia 30/09/2021.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete do diretor-Presidente, em 19 de agosto de 2021.
Marcel do Nascimento botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 694715
..

SEcREtARiA DE EStADo
DE ESPoRtE E LAzER

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº. 288/2021 -SEEL, DE 18 DE AGoSto DE 2021.
resolve desigNar, o servidor MaUricio barreto da silva, matricula 
de nº 5901256/1, para atua na função de gestor de Parceria a celebrar 
o termo de fomento de nº 30/2021 - seel, a contar de 28 de agosto de 
2021. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 694679
..

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 289/2021 – SEEL, 19 DE AGoSto DE 2021.
o secretário de estado de esPorte e laZer no uso de suas atribuições 
legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 2006, 
publicadas no doe nº30.714, de 30 de junho de 2006, e considerando o que 
dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, resolve: i- designar a servidora rosia-
NE SOUZA GOMES, Matrícula 5892432/1, para fiscalizar o Contrato Adminis-
trativo nº 019/2021-SEEL, a ser firmado entre esta Secretaria e a empresa G 
M NegrÃo de soUsa agêNcia de viageNs ltda, tomando todas as provi-
dências necessárias para a fiscalização e fiel execução do objeto do referido 
contrato. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 694829
.

ALtERAção DE féRiAS
.

PoRtARiA Nº287/2021-SEEL, 19 DE AGoSto DE 2021
iNterroMPer, a partir de 16 de agosto de 2021 o gozo de férias por ne-
cessidade de serviço, do servidor MaUricio barreto da silva, matrícula 
nº5901256/1, referente ao exercício 2020/2021, a ser marcado em perío-
do oportuno. ordenador: NivaN setUbal NoroNHa

Protocolo: 694569
..

outRAS MAtéRiAS
.

ExtRAto Do tERMo DE coLABoRAção: 30/2021
exercÍcio: 2021 Processo N°: 2021/687005
data de ratificaÇÃo: 17/08/2021
obJeto: o PreseNte terMo de colaboraÇÃo, decorreNte da iNe-
xigibilidade de cHaMaMeNto Público 23/2021 teM Por obJeto a 
celebraÇÃo de Parceria atravÉs de terMo de foMeNto Para o 
ProJeto “seMiNário – iNceNtivaNdo caMPeÕes Na arte sUave”
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 31, caPUt e de-
mais legislações aplicáveis.
vigêNcia: 25/07/2021 a 14/09/2021.
osc: federaÇÃo ParaeNse de JiU JitsU, cNPJ Nº 26.912.533/001-33--40
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000; elemento de despesa: 335041 ação: 
240355 Pi: 21eMeN00208 valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
data da assiNatUra: 17/08/2021.
ordeNador resPoNsável: NivaN setUbal NoroNHa.

Protocolo: 694695
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ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto PúBLico Nº 30/2021
exercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/687005
data de ratificaÇÃo: 17/08/2021
obJeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNexigibili-
dade de cHaMaMeNto Público 30/2021 teM Por obJeto a celebraÇÃo 
de Parceria atravÉs de terMo de foMeNto Para o deseNvolviMeNto 
do ProJeto “seMiNário – iNceNtivaNdo caMPeÕes Na arte sUave”.
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/2014 art. 31, caput e demais 
legislações aplicáveis.
valor: r$ 30.000,00(trinta mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o secretario de 
estado de esPorte e laZer, NivaN setUbal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 30/2021, nos termos do art 31, caput da lei federal n° 13.019/2014 
visando firmar termo de Fomento com FEDERAÇÃO PARAENSE DE JIU JIT-
sU, cNPJ Nº 26.912.533/001-33

Protocolo: 694697
..

SEcREtARiA DE EStADo
DE tuRiSMo

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 362/GEPS/SEtuR DE 19 DE AGoSto DE 2021, 
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2021/899563; resolve: i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor aNdreY MeNdoNÇa soUZa, 
Matrícula Nº 5960339/1,gerente de turismo de Natureza. ii – o valor do 
suprimento corresponde a: r$ 500,00 (quinhetos reais), para atender 
as despesas de classificação 339033 (Passagens e Locomoção) O valor 
referido no item ii vincula-se ao seguinte prazo: a utilização do suprimento 
de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, 
devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após 
o período de aplicação.registre-se, publique-se e cumpra-se.aNdersoN 
oliveira cavalcaNte.diretor de administração e finanças

Protocolo: 694478
..

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 363/GEPS/SEtuR DE 19 DE AGoSto DE 2021,coNsideraNdo 
os termos do Processo Nº 2021/899486;resolve:conceder 04 e ½ 
(quatro e meia) diárias ao servidor aNdreY MeNdoNÇa soUZa, Matrícula 
Nº 5960339/1, Gerente de Turismo de Natureza. OBJ: a fim de realizar 
levantamento de potencial turístico de natureza. destiNo: ourém/
Pa.PerÍodo: 26 à 30/08/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
aNdersoN oliveira cavalcaNte .diretor de administração e finanças

Protocolo: 694504
PoRtARiA 359/GEPS/SEtuR DE 19 DE AGoSto DE 2021, 
coNsideraNdo os termos do processo 2021/881388; resolve: conceder 
05 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora Kátia regiNa farias barros, 
matrícula nº 2014050/1, coordenadora de Programas e investimentos;obJ: 
a fim de organizar e conduzir a “Oficina do Programa de Regionalização do 
turismo;destiNo: santarém 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: 694387
..

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 330/GEPS/SEtuR DE 19 DE AGoSto DE 2021
coNsideraNdo a programação de férias desta setUr para ano de 2021;
resolve: conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo descrito:

NoMe MatricUla cargo exercÍcio PerÍodo de fÉrias

adriana vilhena Karlsson 54195609/1 assistente de gestão em 
turismo 2020/2021 01/09 a 30/09/2021

clívia tamara dos reis rodrigues 
ferreira 54195975/1 técnica de Planejamento 

e gestão em turismo 2020/2021 27/09 a 08/10/2021 

Heliane costa esteves 2013827/1 assistente de gestão em 
turismo 2020/2021 13/09 a 27/09/2021

isabela de souza sena 54191128/2 assistente de gestão em 
turismo 2020/2021 20/09 a 04/10/2021

José ribamar cardoso da silva Júnior 55589804/1 assistente de gestão em 
turismo 2020/2021 21/09 a 08/10/2021

luciana corrêa de sousa 57194268/1 assistente de gestão em 
turismo 2020/2021 08/09 a 07/10/2021

Manoel cordeiro serra 2014211/11 auxiliar operacional 2020/2021 01/09 a 30/09/2021

Maridalva de sousa Nascimento 57173680/1 técnica de Planejamento 
e gestão em turismo 2020/2021 23/08 a 21/09/2021

Natascha Penna dos santos 5956282/1 gerente 2020/2021 01/09 a 30/09/2021

rafaella carolina de brito 55585723/1 técnica de Planejamento 
e gestão em turismo 2020/2021 08/09 a 07/10/2021

registre-se, publique-se e cumpra-se. aNdersoN oliveira cavalcaN-
te. diretor de administração e finanças

Protocolo: 694702

..

DEfENSoRiA PúBLicA
.

..

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 456/2021-GGP/DPG DE 12/08/2021
considerando o Processo nº 2021/873901– defPUb, de 11/08/2021. re-
SOLVE: Conceder 08 (oito) dias de afastamento para fins de Licença Ca-
samento (gala), a defensora Publica eliaNa MagNo goMes, matrícula 
nº 57194429, conforme o art. 72 da lei 5.810/94, para gozar no período 
de 30/07/2021 a 06/08/2021. MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias 
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 694510
..

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA Nº 457/2021-GGP/DPG DE 13/08/2021
considerando Processo nº 2021/884705- defPUb- de 13/08/2021;resol-
ve: conceder conforme laudo Médico nº 78124, prorrogação de licença 
para tratamento de saúde à defensora Pública HeliaNa deNise da silva 
seNa, matrícula nº. 3085287, no período de 09/08/2021 a 06/12/2021, 
de acordo com o artigo. 81, da lei estadual nº. 5.810/94.MôNica PalHeta 
fUrtado belÉM dias subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 694511
PoRtARiA Nº 455/2021-GGP/DPG DE 12/08/2021
considerando Processo nº 2021/693486- defPUb- de 02/08/2021;resol-
ve: conceder conforme laudo Médico nº 77789, licença para tratamento 
de saúde à defensora Pública JeNiffer de barros rodrigUes, matrí-
cula nº. 55588706, no período de 28/06/2021 a 18/07/2021, de acordo 
com o artigo. 81, da lei estadual nº. 5.810/94.MôNica PalHeta fUrtado 
belÉM dias subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 694507
..

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 489/2021-GGP-DPG, DE 17 DE AGoSto DE 2021. 
a sUbdefeNsora Pública-geral do estado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/885990. 
resolve: desigNar a servidora Pública aNa claUdia cardoso 
dUarte, id. funcional: 57201141/ 1, para responder pela gerência de 
serviços Psicossocial, desta defensoria Pública do estado do Pará, durante 
o período de férias da titular, a servidora Pública, roseleNe Maria loPes 
de barros, id. funcional: 3083276/ 1, no período de 01/09/2021 a 
30/09/2021 – 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 694400
..

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Nº 04/2021
coNtRAto Nº: 053/2018
PRocESSo N.º 2018/490167- DP/PA
Partes: defensoria Pública do estado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa lg serviÇos ProfissioNais ltda - 
Me, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 06.028.733/0001-10.
obJeto: o objeto deste termo aditivo ao contrato supramencionado é a 
ProrrogaÇÃo do PraZo de vigêNcia, inicialmente estabelecido na cláU-
SULA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12/11/2021 a 12/11/2022. ModificaÇÃo do valor do coNtrato, inicial-
mente estabelecido na cláUsUla qUarta, consoante dispõe a cláUsUla 
oitava: da repactuação do contrato nº 053/2018, conforme estabelecido 
na Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, modificando o valor unitário 
mensal por Posto de recepcionista para r$ 3.744,59 (três mil, setecentos 
e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sendo 01 posto no 
valor total anual em r$ 44.935,08 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta 
e cinco reais e oito centavos), a contar de 01/01/2021.
data assiNatUra: 19/08/2021.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8460. Natureza de despesa: 339037. fonte: 0101. Plano in-
terno (Pi): 1050008460c. gp Pará: 266601.
foro: Justiça estadual do Pará – comarca de belém
resPoNsável da coNtratada: lúcia de fátiMa do NasciMeN-
to. cPf/Mf: º 223.625.092-49. eNdereÇo da eMPresa: travessa são 
sebastião, nº 888, bairro: sacramenta, ceP: 66.123-620, belém/Pa.
ordeNador: JoÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo. defeNsor Pú-
blico geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 694481
..

coNvêNio
.

coNvêNio DE cooPERAção N° 17/2021 – DPE/PA.
PRocESSo Nº 2021/824453
Partes: estado do Pará - defeNsoria Pública do estado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) e a facUldade UNiÃo edUcacioNal 
Norte do Para ltda - facUldade UNiNorte, doravante denominada 
facUldade UNiNorte (cNPJ/Mf N.º 01.260.169/0001-43).
obJeto: este convênio de cooperação objetiva estabelecer as condições indis-
pensáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação educacio-
nal, pela defensoria Pública do estado do Pará, a alunos regularmente matricu-
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lados na graduação e Pós – graduação, e com efetiva frequência em relação aos 
cursos e programas de ensino ministrados pela instituição de ensino.
vigêNcia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura.
valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça estadual, comarca de belém – Pa.
data da assiNatUra: 19.08.2021.
ordeNador resPoNsável: JoÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo – 
defensor Público geral do estado do Pará
eNdereÇo coMPleto das Partes: defeNsoria Pública do estado do Pará 
(trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, belém/Pa, ceP: 66019-080) e a facUl-
dade UNiÃo edUcacioNal Norte do Para ltda - facUldade UNiNorte (rod. 
br 422, 422-a, bairro santa Mônica – tucurui - Pa, ceP: 68.455-130).

Protocolo: 694514
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 869/2021 – 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, con-
soante elemento de despesa
339014.

NoMe fUN-
cao cPf lotaÇÃo Matri-

cUla obJetivo 
Pro-

graMá-
tica

elivar 
lobo 
alves 

Moto-
rista 

de 
defeN-
soria 

259.878.
012-49 

gerêN-
cia de 
traNs-
Portes 

57211744 

Participar 
de ação de 

cidadania do 
balcão de 

direitos em 
cumprimento 

do PPa.

03.091.
1492.
8730

lUiZ 
carlos 

Mo-
reira 
farias 
JUNior 

co-
ord. 
adMi-
Nis-

trati-
vo 

737.505.
572-68 

dir. ad-
MiNis-

trativa 
57227037 

JUceMir 
siqUei-
ra da 
silva 

bal-
cÃo 
de 

direi-
tos 

149.182.
772-68 

tec. de 
defeN-
soria 

32549

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionados(s):

origeM destiNo PeÍodo qtde

belÉM soUre, salvaterra e cacHoeira 
do arari. 

16 a 
26/08/2021 10,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 694416
PoRtARiA 878/2021 - DA,18/08/2021. conceder 1 Meia, diária 
aos servidores aNtôNio aUgUsto soares de oliveira, matrícula 57201147, 
cargo aNalista de defeNsoria Pública a, aNdrÉ oliveira bordalo, 
matrícula 80845355, cargo eNgeNHeiro civil, raiMUNdo NoNato ferreira 
JaNaU, matrícula 32052151, cargo Motorista, objetivo realiZar vistoria 
e fiscaliZaÇÃo de obra de reforMa Nas sedes de aNaNiNdeUa e 
MaritUba. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de beleM a MaritUba, período 18/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694457
PoRtARiA 877/2021 - DA,18/08/2021. conceder 1 Meia, diária 
aos servidores sidNeY alMeida dos saNtos, matrícula 57212384, 
cargo tÉcNico de defeNsoria Pública a, vera lUcia MagalHÃes de 
freitas, matrícula 320200, cargo tÉcNico de defeNsoria Pública a, 
artUr gUstavo alves goMes , matrícula 57175411, cargo assessor, 
HidelfraN oliveira alves, matrícula 57201688, cargo Motorista, 
objetivo realiZar vistoria e fiscaliZaÇÃo de obra de reforMa da 
defeNsoria Nos MUNicÍPios de aNaNiNdeUa e MaritUba. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de beleM a MaritUba, período 17/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694445
PoRtARiA 876/2021 - DA,18/08/2021. conceder 1 Meia, diária 
ao servidor claUdivaN barros dos reis, matrícula 20463, cargo 
Motorista, objetivo Prestar aPoio ao veÍcUlo desigNado 
ao balcÃo de direitos, o qUal aPreseNtoU ProbleMas 
MecâNicos. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto estadual nº 
734/92, para deslocar-se de Marabá a tailâNdia, período 15/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694432

PoRtARiA 879/2021 - DA,18/08/2021. conceder 1 diária ao servidor 
Jose Maria dos saNtos leite, matrícula 57211801, cargo Motorista, 
objetivo Prestar aPoio a eqUiPe da gereNcia de Material e 
PatriMôNio. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de beleM a igaraPÉ-Miri, período 10/08/2021 a 11/08/2021.
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 694578
.

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 490/2021-GGP-DPG, DE 09 DE AGoSto DE 2021. 
a sUbdefeNsora Pública-geral do estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/798224. resolve: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
ao defensor Público flavio cesar caNcela ferreira, id. funcional: 
80845945/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2021), nos intervalos de 
08/09/2021 a 17/09/2021 – 10 dias e 07/01/2022 a 26/01/2022 – 20 dias.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 694394
..

ALtERAção DE féRiAS
.

PoRtARiA Nº 486/2021-GGP-DPG, DE 17 DE AGoSto DE 2021. 
a sUbdefeNsora Pública-geral do estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/878923. resolve: Por 
necessidade do serviço público, iNterroMPer, a contar de 16/08/2021, o 
gozo de férias do servidor Público, saMUel Pereira MiraNda JUNior, id. 
funcional: 54188857/ 2, referente ao aquisitivo (2019/2020), concedida por 
meio da Portaria nº 313/2021-ggP-dPg, de 27/05/2021; publicada no doe 
nº 34.602, de 02/06/2021; com gozo no intervalo 19/07/2021 a 17/08/2021 
– 30 dias. ficando os 02 (dois) dias, remanescentes da interrupção, para 
usufruto no período de 30/08/2021 a 31/08/2021 – 02 dias.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 694395
PoRtARiA Nº 487/2021-GGP-DPG, DE 17 DE AGoSto DE 2021. a 
sUbdefeNsora Pública-geral do estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. considerando o Processo nº 2021/880533. resolve: Por necessidade 
do serviço público, iNterroMPer, a contar de 13/08/2021, o gozo de férias 
da servidora Pública, isabella caroliNe vascoNcelos ferreira, id. 
funcional: 5941649/ 1, referente ao aquisitivo (2019/2020), concedida por 
meio da Portaria nº 365/2021-ggP-dPg, de 30/06/2021; publicada no doe 
nº 34.627, de 05/07/2021; com gozo no intervalo 26/07/2021 a 24/08/2021 
– 30 dias. ficando os 12 (doze) dias, remanescentes da interrupção, para 
usufruto no período de 30/11/2021 a 11/12/2021 – 12 dias.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 694396
PoRtARiA Nº 488/2021-GGP-DPG, DE 17 DE AGoSto DE 2021. 
a sUbdefeNsora Pública-geral do estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/895175. resolve: Por 
necessidade do serviço público, iNterroMPer, a contar de 16/08/2021, 
o gozo de férias da servidora Pública, WaldiNeia da silva Moraes, id. 
funcional: 6010806/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2021), concedida por 
meio da Portaria nº 362/2021-ggP-dPg, de 28/06/2021; publicada no doe 
nº 34.624, de 30/06/2021; com gozo no intervalo 02/08/2021 a 31/08/2021 
– 30 dias. ficando os 16 (dezesseis) dias, remanescentes da interrupção, para 
usufruto no período de 01/12/2021 a 16/12/2021 – 16 dias.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 694397
..

EDitAL DE NotificAção
.

EDitAL Nº 02 Do 1º coNcuRSo DE REMoção DA DEfENSoRiA Pú-
BLicA Do EStADo Do PARÁ – ANo 2021*.
o defeNsor Público-geral estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; 
considerando a constatação superveniente de erro material no edital Nº 01 
do 1º concurso de remoção da defensoria Pública do estado do Pará – ano 
2021, publicado no d.o.e. Nº 34.652, de 28 de julho de 2021; considerando 
deliberação desta defensoria Pública-geral junto ao conselho superior na 88ª 
Sessão Extraordinária realizada em 09.08.2021; torna pública a retificação do 
art. 3º do referido edital, com revogação dos §§ 3º e 4º, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens. Torna 
pública, ainda, em razão da alteração acima, a alteração do art. 5º do citado 
edital, bem como a renovação do prazo para inscrições no certame, por mais 
5 (cinco) dias, a contar da publicação deste.
1. Das retificações:
1.1. art. 3º [...]
[...]
§ 2º Preenchidas as vagas ofertadas neste edital, encerrar-se-á o procedi-
mento de remoção, sem disponibilização dos órgãos de atuação que vagarem.
§ 3º revogado.
§ 4º revogado.
1.2. art. 5º os (as) defensores (as) Públicos (as) que se inscreverem à 
remoção ficam convocados para, no dia 20 de setembro de 2021, às 14:30 
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horas, no auditório do prédio-sede da defensoria Pública, sito à tv. Padre 
Prudêncio, 154, nesta capital, participarem do processo de remoção de 
que trata este edital, facultada a participação de modo virtual, cujo link 
será disponibilizado no sítio institucional.
[...]
2. da renovação do prazo:
2.1. fica renovado o prazo para inscrições no certame, por 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação deste, sem prejuízo das inscrições já efetua-
das dentro do prazo original.
3. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 10 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNeiro goNÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará
* Republicado por incorreções no D.o.E. Nº 34.666, de 11.08.2021.

Protocolo: 694857
.

outRAS MAtéRiAS
.

HoMoLoGAção
No dia 18 de agosto de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público geral do estado do Pará, HoMologa a 
adjudicação referente ao Processo Nº: 2021/428451, Pregão eletrônico 
nº 17/2021-dPe/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para aquisição de impressora e insumos, com objetivo de atender as ati-
vidades do balcão de direitos e demais núcleos da defensoria Pública do 
Estado do Pará, de acordo com as especificações e quantidades determina-
das no edital e seus anexos, tendo como vencedora do certame a empresa:
- Mil PriNt iNforMatica eireli (cNPJ: 23.791.227/0001-06), venceu o 
grUPo úNico, pelo valor global de r$ 13.809,99 (treze mil, oitocentos e 
nove reais e noventa e nove centavos).
 belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNeiro goNÇalves lÉdo. defensor Público geral do es-
tado do Pará.

Protocolo: 694484
tERMo DE DiStRAto
coNtRAto Nº: 078/2017
PRocESSo Nº: 2017/106474 - DP/PA
Partes: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e o senhor 
JosÉ MaNUel de frias PiNto (cPf/Mf nº. 701.695.008-53), neste ato represen-
tado pelo senhor gerMaNo MaNUel NUNes rosa cPf nº 362.565.282-04.
obJeto: Pelo presente instrumento, não havendo mais interesse por parte 
dos contratantes em manter o coNtrato de locaÇÃo nº 078/2017, cujo 
objeto é a locação do imóvel situado na avenida cláudio sanders, 501, cen-
tro, Ananindeua/PA, CEP. 67.030-325, para fins não residenciais, que serve 
para o funcionamento do Núcleo Metropolitano de ananindeua da defensoria 
Pública, resolvem, de comum acordo, rescindi-lo a contar do dia 20/07/2021.
o presente distrato terá sua vigência inicial a contar do dia 20/07/2021.
foro: Justiça estadual do Pará – comarca de belém
data assiNatUra: 19/08/2021.
eNdereÇo do locador: avenida cláudio sanders, 501-b, centro, ana-
nindeua/Pa, ceP. 67.030-325.
ordeNador: ordeNador: JoÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo. 
defeNsor Público geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 694556
..

JuDiciÁRio
.

..

tRiBuNAL DE JuStiçA
Do EStADo Do PARÁ

.

..

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 08/2021– SA
a senhora dÉbora Moraes goMes, secretária de administração do 
tribunal de Justiça do estado do Pará, no uso de suas atribuições legais 
e, coNsideraNdo as disposições da Portaria nº 5903/2019 – gP, que 
delega competência ao titular da secretaria de administração do tribunal 
de Justiça do estado do Pará;
coNsideraNdo 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 nº 3.555, de 08 de agosto de 2000; com 
nova redação dada pelo decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000; de-
creto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; decreto federal n° 10.024, de 
20 de setembro 2019, decreto estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 
2006; decreto estadual nº 199, de 09 de junho de 2003; decreto estadual nº 
991, de 24 de agosto de 2020 e demais normas regulamentares:
resolve:
art. 1º desigNar os servidores MaUricio otávio de alMeida JúNior, 
aMaNda caroliNe PiNHeiro dos saNtos e raqUel braga da costa 
para, sob presidência do primeiro, constituírem a comissão Permanente de 
licitação deste tribunal de Justiça, atuando como membros suplentes os ser-
vidores carlos PiNto da silva Jr e fabricio NogUeira rodrigUes.
Parágrafo úNico. designar a servidora aMaNda caroliNe PiNHeiro dos saN-
tos para atuar como Presidente da comissão, em caso de impedimento do titular.
art. 2º desigNar os servidores aMaNda caroliNe PiNHeiro dos saN-

tos, aNdreZa etHeeNe cavalcaNte MoUra, carlos PiNto da silva 
Jr, MaUricio otávio de alMeida JúNior e raqUel braga da costa, 
como Pregoeiros do tribunal de Justiça do estado do Pará, com atuação 
específica nas licitações instauradas sob a modalidade PREGÃO.
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
vigência até 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
belém, 17 de agosto de 2021.

Protocolo: 694585
.

outRAS MAtéRiAS
.

c o M u N i c A D o
a Presidente da comissão Permanente de licitação do tribunal de Justiça do 
estado do Pará comunica aos interessados no convite nº. 001/tJPa/2021, 
cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução da obra 
de reforma para acessibilidade do fórum criminal – vePMa, que, após aná-
lise das propostas de preço pelo setor demandante, fica designado o dia 
23/08/2021 (segunda-feira), às 10h:30min para a sessão de continuação do 
certame, oportunidade em que será informado sobre a análise das propos-
tas apresentadas. No mais, reitera-se que os interessados devem continuar 
acompanhando as publicações no Diário Oficial do Estado e site do TJPA.
belém, 19 de agosto de 2021.
lorena Penin bastos botelho
Presidente da cPl

Protocolo: 694596
..

tRiBuNAiS DE coNtAS
.

..

tRiBuNAL DE coNtAS
Do EStADo Do PARÁ

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 37.376, DE 19 DE AGoSto DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o Memorando nº 024/2021 cis, de 13 de agosto de 2021, 
protocolizado sob o expediente nº 010321/2021,
r e s o l v e:
i – desigNar a servidora Márcia bastos Naif daibes, matrícula nº 
0695335, como pregoeira, no processo licitatório modalidade Pregão ele-
trônico, para contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição 
de 04 firewalls sonicwall tZ 270W incluindo suporte técnico, instalação e 
garantia, além de renovação de licença de suporte técnico, atualização e 
subscrição de firewall sonicwall Nsa 4650 atualmente em uso no tribunal 
de contas do estado do Pará
ii - desigNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: aNder-
soN feliPe calaNdriNi braga, auditor de controle externo, matrícula 
nº 0101524, larissa betHaNia liMa Mafra aires, auditor de controle 
externo, matrícula nº 0101579, tHYago soUZa de aNdrade, auditor de 
controle externo, matrícula nº 0101087 e vitor HUgo daNtas MoNtei-
ro, auditor de controle externo, matrícula nº 0101118.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 19 
de agosto de 2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 694742
PoRtARiA Nº 37.353, DE 18 DE AGoSto DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o despacho da seadM, protocolizado sob o expediente 
eletrônico nº 004641/2021,
r e s o l v e:
i - desigNar a servidora reNata PiqUeira de aNdrade soares, ana-
lista auxiliar de controle externo, matrícula nº 5616735, como pregoeira, 
no processo licitatório modalidade Pregão eletrônico para sistema de re-
gistro de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de equipamentos de esterilização de ambientes, visan-
do atender as demandas desta corte de contas.
ii - desigNar como membros da equipe de apoio os servidores: aNder-
soN feliPe calaNdriNi brasa, auditor de controle externo - adminis-
tração, matrícula nº 0101524; larissa batHaNia liMa Mafra, auditor 
de controle externo – ciências contábeis, matrícula nº 0101579; e diego 
assUNÇÃo borges, assistente de transporte, matrícula nº 0100928.
iii – revogar, a partir de 18/08/2021, a Portaria nº 37.197, de 17 de 
junho de 2021, publicada no doe de 14 de julho de 2021.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 18 
de agosto de 2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 694751
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PoRtARiA Nº 37.373 DE 19 DE AGoSto DE 2021.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 010368/2021,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor doUglas gabriel doMiNgUes JUNior, auditor de con-
trole externo, matrícula nº 0100238, 08 (oito) dias de licença Nojo, nos termos do 
artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 31/07 a 07-08-2021.

Protocolo: 694704
PoRtARiA Nº 37.374 DE 19 DE AGoSto DE 2021.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 010309/2021,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor lUcival correa de Melo JUNior, técnico auxiliar de 
controle externo, matrícula nº 0100208, 08 (oito) dias de licença Nojo, nos termos 
do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 09/08 a 16-08-2021.

Protocolo: 694705
.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 37.334, DE 09 DE AGoSto DE 2021.*
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições, e
considerando o disposto no artigo 51 e parágrafos da lei  nº 8.666 de 21-06-1993
coNsideraNdo o Memorando nº 028/2021 - seadM, protocolizado sob o 
expediente nº 010015/2021,
r e s o l v e:
i – desigNar, a partir de 09 de agosto de 2021, para compor a comis-
são Permanente de licitação deste tribunal, como membros efetivos, os 
servidores: MarcUs dias Paredes, auditor de controle externo analista 
de sistemas, matrícula nº 0100414, (Presidente); Jade lobato Nobre, 
assessora de conselheiro Ns-01, matrícula nº 0101458; reNata PiqUei-
ra de aNdrade soares, função analista auxiliar de controle externo, 
matrícula nº 5616735; Márcia bastos Naif daibes, auditor de controle 
externo, matrícula nº 0695335; gisele MoUra de qUeiroZ, auditor de 
controle externo, matrícula nº 0100866; larissa betHaNia liMa Mafra 
aires, auditor de controle externo, matrícula nº 0101579; JosÉ rodol-
fo leite JUcá, auxiliar técnico de controle externo administrativo, ma-
trícula nº 0695564 e aNdersoN feliPe calaNdriNi braga, auditor de 
controle externo, matrícula nº 0101524; e como membros suplentes, as 
servidoras: eliNe de soUZa ribeiro, auditor de controle externo, ma-
trícula nº 0101580; claUdia adriaNa MeNdes saNtos, auditor de con-
trole externo, matrícula nº 0101180; e Maria lUcia viNagre MoNteiro, 
assessor técnico de controle externo, matrícula nº 0100201.
ii - atribUir aos membros efetivos da comissão Permanente de licitação 
o disposto no artigo 132, vi, combinado com o artigo 139, § 1º, ambos da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
iii - revogar, a partir de 09-08-2021, a Portaria nº 36.875, de 02-03-
2021, publicada no d.o.e nº 34.507, de 04-03-2021.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 09 
de agosto de 2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente
*Republicada por alteração na original, publicada no D.o.E. de 10 
de agosto de 2021.

Protocolo: 694359
..

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

SétiMo tERMo ADitivo
coNtRAto Nº 12/2015
data da assiNatUra: 15/06/2021.
obJeto: o presente termo aditivo tem por objeto o restabelecimento do 
valor estabelecido no quarto termo aditivo, no valor de 25%, com base no 
art. 65, ii, “d” da lei de licitações.
coNtratada: sociedade eMPresária Petrese varela H. M. varela 
& cia ltda. (cNPJ/Mf nº: 04.095.645/0001-06).
eNdereÇo: Passagem bom Pastor nº 09, coqueiro com sede na cidade de 
ananindeua/Pa
valor: o valor mensal de r$ 18.767,47 (dezoito mil setecentos e sessenta 
e sete reais e quarenta e sete centavos), a contar de 05 de abril de 2021.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade gestora:
020101.................................tribunal de contas do estado do Pará.
Programa de trabalho:
01.032.1455 6.267 ............... operacionalização das ações administrati-
vas setecentos
fonte de recursos:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza de despesa:
33.90.39.17 – Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
contenção de crédito:
2021Nd00047
ordenadora: Maria lourdes lima de oliveira

Protocolo: 694691

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
Modalidade: Pregão eletrônico para sistema de registro de Preços
Número: 04/2021.
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipa-
mentos de esterilização de ambientes – “PUrificador de ar” – de alta 
eficiência, para eliminação de partículas inaláveis nocivas para o TCE-PA, 
conforme as especificações, condições e critérios estabelecidos em Termo 
de referência – anexo i do edital.
entrega do edital: o edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do baNco do brasil, www.licitacoes-e.com.br, e do tribUNal de coN-
tas do estado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: renata.soa-
res@tce.pa.gov.br, nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: renata Piqueira de andrade soares.
local de abertura: site do banco do brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 02 de setembro de 2021.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
as 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 02 de setembro de 2021.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 02 de setembro de 2021.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do tce/Pa.

Protocolo: 694729
.

outRAS MAtéRiAS
.

RESoLução Nº 19.292
(Processo nº 002619/2021)
arquivamento e baixa. autuação indevida. destaque orçamentário.
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições regimentais,
considerando as manifestações da secretaria de controle externo e do 
Ministério Público de contas;
considerando o despacho do excelentíssimo senhor conselheiro substi-
tuto edvaldo fernandes de souza, no qual acompanha as manifestações 
constantes dos autos e determina o arquivamento e baixa do processo, 
tendo em vista a autuação indevida, autorizando o desentranhamento e 
devolução da documentação ao remetente;
considerando ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata nº. 
5.782, desta data;
resolve, unanimemente:
art. 1º fica autorizado o arquivamento e baixa nos sistemas do tce-Pa do 
Processo nº 002619/2021, oriundo da fundação amazônia de amparo a 
estudos e Pesquisas (faPesPa), tendo em vista sua instauração indevida, 
por se tratar de mero destaque orçamentário, conforme manifestação da 
secex, MPc e do excelentíssimo senhor conselheiro substituto edvaldo 
fernandes de souza, devendo ser desentranhada a documentação perti-
nente e devolvida à remetente, com cópia do relatório técnico.
art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão ordi-
nária virtual de 11 de agosto de 2021.
RESoLução Nº 19.293
(Processos nº 51212-6/2015)
arquivamento. instauração indevida.
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais;
considerando o despacho do excelentíssimo senhor conselheiro substituto 
edvaldo fernandes de souza, o qual acompanha as manifestações cons-
tantes dos autos, tendo em vista a resolução nº 18.589, de 27.5.2014, 
alterada pela resolução nº 18.770, de 15/12/2015, deste tribunal de cos-
tas, ter fixado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a partir da 
qual a prestação de contas de recursos estaduais repassados deveria ser 
encaminhado ao TCE/PA para fins de julgamento;
considerando que o valor repassado pela seduc para atender ao objeto do 
convênio foi de r$ 13.724,00 (treze mil, setecentos e vinte e quatro reais), 
ou seja, inferior a r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
considerando, ainda, a manifestação da Presidência constante da ata nº. 
5.782, desta data;
resolve, unanimemente:
art. 1º fica autorizado o arquivamento do Processo nº 51212-6/2015, 
oriundo da Prefeitura Municipal de vitória do xingu, tendo em vista sua 
instauração indevida, conforme manifestação da secretaria de controle 
externo - secex e do excelentíssimo senhor conselheiro substituto ed-
valdo fernandes de souza, devendo ser desentranhada a documentação 
pertinente e devolvida à remetente, autorizando ciência ao referido órgão.
art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão ordi-
nária virtual de 11 de agosto de 2021.

Protocolo: 694680
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..

MiNiStéRio PúBLico
.

..

MiNiStéRio PúBLico DE
coNtAS Do EStADo Do PARÁ

.

.

ALtERAção DE féRiAS
.

PoRtARiA N° 188/2021/MPc/PA
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que foram concedidos à servidora silvia raquel 
castanhos sabat, para o período de 16 a 26/11/2021, 11 (onze) dias das 
férias relativas ao período aquisitivo 2020/2021, conforme Portaria nº 
109/2021/MPc/Pa, de 18/06/2021;
coNsideraNdo, contudo, seu requerimento datado de 13/08/2021 (Pro-
tocolo Pae n° 2021/884559), pelo qual requer a alteração do referido pe-
ríodo de férias para 08/10 a 17/10/2021 (10 dias), alterando-se assim a 
quantidade de dias (de 11 para 10);
CONSIDERANDO, por fim, o art. 5°, § 2°, in fine, da Resolução nº 010/2020 
– MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020,
resolve:
alterar, de 16 a 26/11/2021 (11 dias) para 08 a 17/10/2021 (10 dias), o 
gozo de férias da servidora silvia raqUel castaNHos sabat, matrícula 
nº 200252, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade 
ciências contábeis, relativo ao período aquisitivo 01/04/2020 a 31/03/2021, 
concedido pela Portaria nº 109/2021/MPc/Pa, de 18/06/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 18 de agosto de 2021.
gUilHerMe da costa sPerrY
Procurador-geral de contas

Protocolo: 694371
..

MiNiStéRio PúBLico
Do EStADo Do PARÁ

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 2515/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r e s o l v e:
desigNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafael rodrigUes 
de soUZa para atuar no Pregão eletrônico vinculado ao Processo adminis-
trativo n.º 020/2021, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de 
livros, de acordo com o disposto no art. 3º, iv, da lei federal nº 10.520, de 
17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, de-
creto estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei estadual 
nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, vi, e 11 do decreto estadual nº 2.069, 
de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora laYs favacHo bas-
tos, 1ª suplente, e o servidor aNgelo NaZareNo costa barbosa, 2º 
suplente, devendo atuar como membro da equipe de apoio a servidora 
lUcileNe da silva aMaral e, no seu impedimento siZete Medeiros 
do NasciMeNto, para análise técnica das propostas e da documentação 
de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABIOLA CAVALCANTE DOS 
aNJos, técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de JUstiÇa.
 belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
cesar becHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-geral de JUstiÇa

Protocolo: 694446
PoRtARiA Nº 2526/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r e s o l v e:
desigNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafael rodrigUes de 
soUZa para atuar no Pregão eletrônico vinculado ao Processo administrativo 
nº 056/2021-sgJ-ta, cujo objeto é a confecção de carimbos automáticos e 
convencionais, troca de borrachas e de refis, com fornecimento de mate-
rial, de acordo com o disposto no art. 3º, iv, da lei federal nº 10.520, de 
17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto 
estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei estadual nº 
6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, vi, e 11 do decreto estadual nº 2.069, de 
20/02/2006, e no impedimento deste, o servidor aNgelo NaZareNo costa 
barbosa, 1º suplente, e a servidora laYs favacHo bastos, 2ª suplente, 
devendo atuar como membro da equipe de apoio o servidor ferNaNdo silva 
de carvalHo e, no seu impedimento, WagNer aragÃo sales para análise 
técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servi-
dora MoNica fabÍola cavalcaNte dos aNJos, técnica-contadora, para 
análise da documentação contábil.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de JUstiÇa.
 belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
cesar becHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-geral de JUstiÇa

Protocolo: 694443

PoRtARiA Nº 2525/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r e s o l v e:
desigNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafael rodrigUes 
de soUZa para atuar no Pregão eletrônico vinculado ao Processo adminis-
trativo nº 078/2020-sgJ-ta, cujo objeto é a aquisições de material para 
confecção e manutenção da rede interna de internet, de acordo com o 
disposto no art. 3º, iv, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, 
do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto estadual 534, de 
05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, vi, e 11 do decreto estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no 
impedimento deste, a servidora laYs favacHo bastos, 1ª suplente, e o 
servidor aNgelo NaZareNo costa barbosa, 2º suplente, devendo atu-
ar como membro da equipe de apoio o servidor saNdro george PalHeta 
barbosa e, no seu impedimento, MUrillo Paiva da coMNceiÇÃo, para 
análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, 
e a servidora MoNica fabÍola cavalcaNte dos aNJos, técnica-conta-
dora, para análise da documentação contábil.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de JUstiÇa.
 belém (Pa), 18 de agosto de 2021.
cesar becHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-geral de JUstiÇa

Protocolo: 694449
..

ERRAtA
.

Errata de Termo de Ratificação da Inexigibilidade 011/2021-MP/PA.
Núm. da Publicação: 684410, DoE 34650, 26/07/2021.
oNDE SE Lê:
Núm. da inexigibilidade: 011/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa elevadores 
atlas scHiNdler ltda (cNPJ: 00.028.986/0001-08)
Objeto: Realização de serviços de substituição de peças danificadas no 
elevador instalado no Prédio das Promotorias de Justiça da infância e Ju-
ventude em belém
valor total: r$ 17.145,03 (dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais 
e três centavos).
fundamento legal: art. 25, caput, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 22/07/2021
dotação orçamentária: atividade: 12101.03091.1494.8758. elemento de 
despesa: 3390-30. fonte de recurso: 0101
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor geral de Justiça.
LEiA-SE:
Núm. da inexigibilidade: 011/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa elevadores 
atlas scHiNdler ltda (cNPJ: 00.028.986/0015-03).
Objeto: Realização de serviços de substituição de peças danificadas no elevador 
instalado no Prédio das Promotorias de Justiça da infância e Juventude em belém
valor total: r$ 17.145,03 (dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais 
e três centavos).
fundamento legal: art. 25, caput, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 22/07/2021
dotação orçamentária: atividade: 12101.03091.1494.8758. elemento de 
despesa: 3390-39. fonte de recurso: 0101
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor geral de Justiça.

Protocolo: 694566
.

AviSo DE RESuLtADo DE LicitAção
.

RESuLtADo DE LicitAção
o MiNistÉrio Público do estado comunica aos interessados do resultado 
da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e habilitação 
do Pregão eletrônico nº. 018/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no 
tipo menor preço, que tem como objeto contratação de empresa especiali-
zada em serviços de desinsetização, desratização e descupinização nas áreas 
internas e externas dos prédios do Ministério Público do estado do Pará:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
NoPragas coNtrole aMbieNtal ltda (cNPJ: 05.972.711/0001-41):
grupo 1 – belÉM i:
valor global: r$ 31.200,00;
grupo 4 – Nordeste ii:
valor global: r$ 9.800,00;
grupo 5 – Nordeste iii:
valor global: r$ 12.000,00;
grupo 6 – tocaNtiNs:
valor global: r$ 7.600,00;
grupo 7 – sUdeste i:
valor global: r$ 12.000,00;
grupo 8 – sUdeste ii:
 valor global: r$ 28.000,00;
grupo 9 – sUdeste iii:
valor global: r$ 7.300,00;
grupo 10 – sUdeste iv:
valor global: r$ 21.320,00;
grupo 11 – sUdoeste i:
 valor global: r$ 21.700,00;
grupo 12 – sUdoeste ii:
valor global: r$ 8.000,00;
grupo 13 – baixo aMaZoNas:
valor global: r$ 16.400,00.
obs.: grupos 02 e 03 ainda se encontram na fase de julgamento das pro-
postas financeiras.
belém (Pa), 19 de agosto de 2021.
lays favacho bastos
Pregoeira

Protocolo: 694795
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.

DiÁRiA
.

Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 06 de 
agosto de 2021
PoRtARiA Nº 2247/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122364/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: carlos HiroYUKi NagaNo NisHida
cargo/fUNÇÃo: assessor Militar iii - cPc-MP-gM iii
MatrÍcUla: 999.3273
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Marabá/Pa, redenção/Pa
PerÍodo(s): 03/08/2021 - 07/08/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Ministrar 
Curso de Brigada de Incêndio Nível I nas PJ´s de Marabá e Redenção/PA.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2430/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123692/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Marcos viNiciUs gUerra ferreira
cargo/fUNÇÃo: cHefe de aPoio das ProMotorias do iNterior
MatrÍcUla: 999.962
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: breves - Pa
destiNo(s): Melgaço/Pa
PerÍodo(s): 23/08/2021 - 27/08/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Melgaço/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2431/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123738/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: edvaN aNtoNio de soUZa ferreira
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de servicos de MaNUteNcao - aos-c-iii
MatrÍcUla: 999.491
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): baião/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 18/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2432/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123114/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aNa cristiNa ParaNHos da silva
cargo/fUNÇÃo: tecNico esPecialiZado - arqUiteto - ate-a-i
MatrÍcUla: 999.2802
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): abaetetuba/Pa
PerÍodo(s): 16/08/2021 - 16/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio

PoRtARiA Nº 2433/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123830/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ilvaN de soUZa MariNHo
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-iv
MatrÍcUla: 999.248 fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Maracanã/Pa
PerÍodo(s): 19/08/2021 - 20/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Jair souza Meireles até a PJ de Maracanã/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2434/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123689/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: JeroNiMo alves da silva
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de adMiNistracao - aUd-b-i
MatrÍcUla: 999.1634
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: breu branco - Pa
destiNo(s): goianésia do Pará/Pa
PerÍodo(s): 13/09/2021 - 17/09/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de goianésia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2443/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122801/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: laUriMar rodrigUes MiNdelo
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-a-i
MatrÍcUla: 999.1778
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: abaetetuba - Pa
destiNo(s): belém/Pa
PerÍodo(s): 02/08/2021 - 02/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor fabio ribeiro Nunes até a sede do MP em belém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2444/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124031/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: reNato MiraNda braga
cargo/fUNÇÃo: tecNico eM iNforMatica - aai-a-iii
MatrÍcUla: 999.1837
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: capanema - Pa
destiNo(s): ourém/Pa
PerÍodo(s): 16/08/2021 - 16/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação e 
configuração nos computadores daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
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PoRtARiA Nº 2445/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123933/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: cid teNorio de soUZa
cargo/fUNÇÃo: tecNico eM iNforMatica - aai-a-iii
MatrÍcUla: 999.2034
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: santarém - Pa
destiNo(s): almeirim/Pa, Monte dourado/Pa
PerÍodo(s): 30/08/2021 - 03/09/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: implantação de sistema(s)
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2446/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123595/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: dilaelsoN rego taPaJos
cargo/fUNÇÃo: tecNico esPecialiZado - eNgeNHeiro - ate-d-iii
MatrÍcUla: 999.567
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Pacajá/Pa, altamira/Pa, Medicilândia/Pa
PerÍodo(s): 23/08/2021 - 27/08/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2447/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123928/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Jose gUilHerMe da rocHa lobato
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-a-v
MatrÍcUla: 999.559
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): capanema/Pa
PerÍodo(s): 18/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria do carmo andion farias até o município de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2448/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122785/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Jose raiMUNdo silva vascoNcelos
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.118
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Moju/Pa
PerÍodo(s): 16/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir os ser-
vidores luiz luduvico de almeida e everaldo de souza gomes até a PJ de Moju/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio

PoRtARiA Nº 2449/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123828/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ivaN assUNcao soares de soUZa
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 998.773
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): cametá/Pa
PerÍodo(s): 19/08/2021 - 20/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wilson de oliveira até PJ de cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2450/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123964/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: brUNa aUgUsta seqUeira de carvalHo
cargo/fUNÇÃo: assessor esPecialiZado - MP.cPce-102.4
MatrÍcUla: 999.3265
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: acompanhamento de membro - assessorar o PgJ e a comiti-
va na visita institucional à ra tocantins.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2451/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122970/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ricardo Pereira valUar
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto bM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.2251
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): irituia/Pa
PerÍodo(s): 04/08/2021 - 07/08/2021
qUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2452/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123639/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: glaUtoN rodrigo dos saNtos
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3320
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial - realizar a segurança institucional da comiti-
va do PgJ durante a visita à ra tocantins.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
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PoRtARiA Nº 2453/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123793/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Pedro gleUciaNio farias Moreira
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de adMiNistracao - aUd-b-iii
MatrÍcUla: 999.916
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): anapu/Pa
PerÍodo(s): 11/08/2021 - 13/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2454/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123999/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: raiMUNdo de soUZa MeNdoNca filHo
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de adMiNistracao - aUd-c-v
MatrÍcUla: 999.298
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): cametá/Pa
PerÍodo(s): 13/09/2021 - 17/09/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2455/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123612/2021 conforme abaixo relacionado:
 NoMe: MaUro bitteNcoUrt dias
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de servicos de MaNUteNcao - aos-b-i
MatrÍcUla: 999.1648
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Maracanã/Pa
PerÍodo(s): 19/08/2021 - 20/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talações elétricas na PJ de Maracanã/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2456/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123436/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: WagNer da silva saNtos
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de servicos gerais - aog-b-i
MatrÍcUla: 999.1579
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): rondon do Pará/Pa
PerÍodo(s): 30/08/2021 - 03/09/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: organização de arquivos - realizar a organização do acervo 
arquivístico e analise documental daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio

PoRtARiA Nº 2457/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123768/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: brUNo ibiaPiNa teixeira
cargo/fUNÇÃo: assessor Militar iii - cPc-MP-gM iii
MatrÍcUla: 999.3272
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial - realizar a segurança institucional da comiti-
va do PgJ durante a visita à ra tocantins.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2458/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123469/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: lUcas rocHa garcia
cargo/fUNÇÃo: assessor Militar iii - cPc-MP-gM iii
MatrÍcUla: 999.3271
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): abaetetuba/Pa, barcarena/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial - realizar a segurança institucional da comiti-
va do PgJ durante a visita à ra tocantins.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2459/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123234/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: claUdio de soUZa barbosa
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 333.361
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: santarém - Pa
destiNo(s): Jacareacanga/Pa
PerÍodo(s): 13/08/2021 - 18/08/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2460/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123512/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: leoNardo fraNco costa
cargo/fUNÇÃo: assessor Militar i - cPc-MP-gM i
MatrÍcUla: 999.3256
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
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PoRtARiA Nº 2461/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123476/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ceZar rodrigUes MoNteiro JUNior
cargo/fUNÇÃo: assessor Militar iii - cPc-MP-gM iii
MatrÍcUla: 999.3268
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 11/08/2021 - 13/08/2021, 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2462/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123579/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: lUciaNa vascoNcelos MaZZa
cargo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de colares
MatrÍcUla: 999.2461
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: Primavera - Pa
destiNo(s): são João de Pirabas/Pa
PerÍodo(s): 10/08/2021 - 11/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2463/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123682/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aNtoNio tadeU MacHado de aMoriM
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.3285
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): bragança/Pa
PerÍodo(s): 05/08/2021 - 07/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a manu-
tenção preventiva e corretiva na central de alarme instalada na PJ de bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2464/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123344/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: tadeU PaUlo NasciMeNto de alMeida
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (soldado) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3166
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): igarapé-Miri/Pa
PerÍodo(s): 09/08/2021 - 09/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
medida cautelar sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio

PoRtARiA Nº 2465/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123479/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: alex MartiNs aZUlaY
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3257
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2466/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123434/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: orivaldo Pedro de liMa
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de servicos gerais - aog-b-iv
MatrÍcUla: 999.1032
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): rondon do Pará/Pa
PerÍodo(s): 30/08/2021 - 03/09/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: organização de arquivos - realizar a organização do acervo 
arquivístico e analise documental daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2467/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123543/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: victor tiago brUNetta
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3317
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
PoRtARiA Nº 2468/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123962/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: raiMUNdo de soUZa MeNdoNca filHo
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de adMiNistracao - aUd-c-v
MatrÍcUla: 999.298
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): tucuruí/Pa
PerÍodo(s): 30/08/2021 - 03/09/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 13 de agosto de 2021.
caMila cavalcaNte dos saNtos
diretora do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, eM exercÍcio
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PoRtARiA Nº 2469/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123966/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ericsoN NasciMeNto da silva
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-a-iii
MatrÍcUla: 999.1131
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: capanema - Pa
destiNo(s): bragança/Pa, concórdia do Pará/Pa
PerÍodo(s): 12/08/2021 - 13/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o servi-
dor renato Miranda braga até os municípios de bragança e concórdia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2470/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123263/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aNdre lUis calviNHo dias
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3327
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Mocajuba/Pa, igarapé-Miri/Pa
PerÍodo(s): 27/07/2021 - 29/07/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste Parquet du-
rante a Correição Ordinária nos cargos das PJ´s de Mocajuba e Igarapé-Miri/PA.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2471/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124053/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: gilberto teles da costa foNseca
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-i
MatrÍcUla: 999.1354
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): vigia/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 17/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2472/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123233/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: JoNivaldo fraNcisco Pereira de soUsa
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 333.363
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: santarém - Pa
destiNo(s): Jacareacanga/Pa
PerÍodo(s): 13/08/2021 - 18/08/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

PoRtARiA Nº 2473/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119646/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Pedro NelsoN goNÇalves dias
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.3298
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): salinópolis/Pa, são João de Pirabas/Pa, Primavera/Pa, san-
tarém Novo/Pa, Peixe-boi/Pa, Nova timboteua/Pa
PerÍodo(s): 04/07/2021 - 09/07/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste Par-
quet durante a Correição Ordinária nos cargos das PJ´s de Salinópolis, São 
João de Pirabas, Primavera, santarém Novo, Peixe-boi e Nova timboteua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2474/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123832/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Marcos roberto siqUeira aNdrade
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-iii
MatrÍcUla: 999.341 fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa
PerÍodo(s): 16/08/2021 - 16/08/2021, 20/08/2021 - 20/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir os ser-
vidores orivaldo Pedro de lima e Wagner da silva santos até a PJ de barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2475/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123798/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: PaUlo sergio silva Matos
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3326
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): anapu/Pa
PerÍodo(s): 11/08/2021 - 13/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2476/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124069/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: raiMUNdo tereZiNHo borges dias
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.067
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): cametá/Pa
PerÍodo(s): 13/09/2021 - 17/09/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor raimundo de souza Mendonça filho até o município de cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
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PoRtARiA Nº 2477/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123633/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: gUilHerMe cHaves coelHo
cargo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de soure
MatrÍcUla: 999.1530
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: soure - Pa
destiNo(s): belém/Pa, cachoeira do arari/Pa
PerÍodo(s): 18/08/2021 - 31/08/2021
qUaNtidade de diárias: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2478/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123862/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: fabricio barreto NasciMeNto
cargo/fUNÇÃo: cHefe de aPoio das ProMotorias do iNterior
MatrÍcUla: 999.2600
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: soure - Pa
destiNo(s): cachoeira do arari/Pa
PerÍodo(s): 23/08/2021 - 27/08/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de cachoeira do arari/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2480/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123686/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Jose raiMUNdo silva vascoNcelos
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.118
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): castanhal/Pa
PerÍodo(s): 28/07/2021 - 29/07/2021
qUaNtidade de diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores alexandre dos santos costa e edvan antonio de sousa fer-
reira até a PJ de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2481/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123539/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aNtoNio tadeU MacHado de aMoriM
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.3285
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 16 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

PoRtARiA Nº 2491/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123586/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: darleNe de fatiMa Neves JardiM
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de adMiNistracao - aUd-b-i
MatrÍcUla: 999.1424
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: breves - Pa
destiNo(s): salvaterra/Pa
PerÍodo(s): 22/08/2021 - 29/08/2021
qUaNtidade de diárias: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidade: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de salvaterra/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 17 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2492/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124142/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: eder goMes de soUZa
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-ii
MatrÍcUla: 999.1311
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Marabá - Pa
destiNo(s): redenção/Pa
PerÍodo(s): 23/08/2021 - 24/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wilson de oliveira até o município de redenção/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa, 17 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2493/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123553/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: carlos alberto viaNa da silva JUNior
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.3291
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 17 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2494/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124187/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: lUciaNa vascoNcelos MaZZa
cargo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Primavera
MatrÍcUla: 999.2461
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: Primavera - Pa
destiNo(s): são João de Pirabas/Pa
PerÍodo(s): 16/08/2021 - 17/08/2021
qUaNtidade de diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 17 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
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PoRtARiA Nº 2496/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123623/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aUrYleNe do socorro dos saNtos soUsa fagUNdes
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 333.338
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): tailândia/Pa, tucuruí/Pa, Marabá/Pa
PerÍodo(s): 09/08/2021 - 13/08/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 17 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2497/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123548/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: leaNdro Pessoa da costa
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3297
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa, cametá/Pa, 
Mocajuba/Pa, baião/Pa, tailândia/Pa, Moju/Pa, acará/Pa
PerÍodo(s): 17/08/2021 - 19/08/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 17 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

Protocolo: 694362
PoRtARiA Nº 2509/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124067/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: crisPiM ribeiro de alMeida filHo
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de adMiNistracao - aUd-b-ii
MatrÍcUla: 999.1275
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Nova timboteua/Pa
PerÍodo(s): 23/08/2021 - 26/08/2021
qUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a readequação 
do layout da PJ de Nova timboteua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 18 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 2512/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124068/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: reMir MoNteiro de soUsa
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de servicos gerais - aog-b-i
MatrÍcUla: 999.1566
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Nova timboteua/Pa
PerÍodo(s): 23/08/2021 - 26/08/2021
qUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a readequação 
do layout da PJ de Nova timboteua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar becHara Nader Mattar JUNior
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .
 belÉM/Pa , 18 de agosto de 2021.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

Protocolo: 694363

..

ALtERAção DE féRiAS
.

PoRtARiA Nº 0725/2021-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 104902/2021,
r e s o l v e:
alterar o 2º período de férias do Promotor de Justiça JoHN lUKe vilas 
boas carr, estabelecidas pela Portaria n.º 3.562/2020-MP/PgJ, de 02 
a 31/08/2021 para 23/08 a 21/09/2021.
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

Protocolo: 694342
..

outRAS MAtéRiAS
.

Extrato da Recomendação n° 016/2021-MP/6PJMAB
o MiNistÉrio Público estadUal, por sua Promotora de Justiça desta 
Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i da 
lei nº 8.625/93 e art. 52, vi, da lei complementar estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 016/2021-MP/6PJMab que 
se encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça 
de Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia transa-
mazônica, agrópolis do incra, bairro amapá, ceP 68502-290, Marabá/Pa – 
telefone e Whatsapp: (94) 3312-9900 - e-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
 Recomendação n˚ 016/2021-MP/6PJMAB
 Procedimento administrativo nº 000392-940/2021
 destinatários: Município de Marabá/Pa, secretaria Municipal de saúde de 
Marabá/Pa, secretaria Municipal de segurança institucional de Marabá, 
companhia de rodeio italo todde.
 Assunto: Recomendação Ministerial visando acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento do decreto Municipal nº 226/2021 durante a realização do 
show do cantor João gomes no dia 20/08/2021 no município de Marabá.
Mayanna silva de souza queiroz – Promotora de Justiça, titular do 6º car-
go de PJ de Marabá

Protocolo: 694390
RESuMo DA REcoMENDAção N. 002/2021 - MP/PJNt
  a ProMotoria de JUstiÇa de Nova tiMboteUa torna público o teor da re-
comendação nº 002/2021, a qual se encontra à disposição na sede da Promotoria.
resolve recoMeNdar:
À Prefeitura Municipal de Nova timboteua/Pa, por intermédio da secretaria 
Municipal de saúde, órgão de direção do sistema único de saúde (sUs) no 
âmbito municipal, na pessoa da sra. danielle cruz, secretária adjunta de 
saúde, a adoção das seguintes providências:
1) regularizar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o fornecimento de 
medicamentos da rede de atenção básica à saúde, implementando ações, 
em caráter de urgência, destinadas à normalização da situação;
2) Deflagrar procedimento licitatório (caso ainda não tenha sido deflagra-
do) para aquisição dos medicamentos que compõem a relação Nacional 
de Medicamentos essenciais – reNaMe, em quantidade compatível com 
a demanda necessária, de forma a efetivar o direito de acesso universal 
e igualitário à assistência terapêutica a todos os usuários da rede pública 
municipal de saúde, observados os requisitos previstos no art. 28 e 29 do 
decreto federal n. 7.508/2011;
3) Promover medidas preventivas de controle de estoque e aquisição con-
tínua de medicamentos para evitar a interrupção do fornecimento, sempre 
que identificado baixo número de determinado medicamento.
4) informar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das providências adota-
das visando a regularização do serviço de assistência terapêutica, conforme 
especificado nos itens 1 e 2, indicando, ainda, as medidas a serem imple-
mentadas para evitar a interrupção do fornecimento de medicamentos, de 
acordo com o disposto no item 3 do presente expediente recomendatório.
Proceda-se os devidos registros e comunicações de praxe.
cumpra-se.
Nova timboteua/Pa, 18 de agosto de 2021.
 Patricia PiMeNtel rabelo aNdrade
Promotora de Justiça

Protocolo: 694456
EDitAL DE ARQuivAMENto Nº. 019/2021-MPPA/9ºPJ/StM
a  9ª Promotoria de Justiça de santarém, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 
007/2019-CPJ, vem por meio deste edital, cientificar o interessado senhor  
erNesto doMiNgUes de oliveira e a todos quantos possam interes-
sar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso ao conselho 
superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do ar-
qUivaMeNto do Procedimento administrativo siMP nº 000131-012/2015.
santarém-Pa, 17 de agosto de 2021.
ÉveliN staevie dos saNtos
titular do 8ª cargo de Promotor de Justiça de santarém,
 respondendo pelo 9º cargo das Promotorias de Justiça de santarém.

Protocolo: 694407
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EDitAL DE ARQuivAMENto Nº. 021/2021-MPPA/9ºPJ/StM
a  9ª Promotoria de Justiça de santarém, por intermédio do Promotor de Jus-
tiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem 
por meio deste edital, cientificar o interessado “ANÔNIMO” e a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
ao conselho superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 
do arqUivaMeNto da Notícia de fato  siMP nº 004628-031/2021.
santarém-Pa, 17 de agosto de 2021.
ÉveliN staevie dos saNtos
titular do 8ª cargo de Promotor de Justiça de santarém,
 respondendo pelo 9º cargo das Promotorias de Justiça de santarém.

Protocolo: 694420
EDitAL DE ARQuivAMENto Nº. 020/2021-MPPA/9ºPJ/StM
a  9ª Promotoria de Justiça de santarém, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 
007/2019-CPJ, vem por meio deste edital, cientificar o interessado senhor  
erNesto doMiNgUes de oliveira e a todos quantos possam interes-
sar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso ao conselho 
superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do ar-
qUivaMeNto do Procedimento administrativo siMP nº 000131-012/2015.
santarém-Pa, 17 de agosto de 2021.
ÉveliN staevie dos saNtos
titular do 8ª cargo de Promotor de Justiça de santarém,
 respondendo pelo 9º cargo das Promotorias de Justiça de santarém.

Protocolo: 694415
RESuMo DA PoRtARiA Nº 016/2021 – MP/1ºPJ/MA/Pc/Hu – BEL
o MiNistÉrio Público do estado do Pará, por meio do 1º ProMotor 
de JUstiÇa do Meio aMbieNte, PatriMôNio cUltUral, HabitaÇÃo e Ur-
baNisMo de belÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com arrimo 
nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, parágrafo 
único, inciso iv, da lei nº. 8.625/93, lei complementar estadual nº 057/06 e 
art. 2°, § 6º c/c §7°, da resolução cNMP n° 23, de 17 de setembro de 2007, 
e art. 13º § 2º, da resolução cPJ nº 007, de 13 de junho de 2019, e demais 
disposições legais e aplicáveis, resolve tornar pública a coNversÃo do Pro-
cedimento Preparatório nº 041579-003/2020-MP/1ªPJ/Ma/Pc/HU-bel no in-
quérito civil nº 041579-003/2020-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU - bel, que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de belém, sito na rua ângelo custódio, nº 36, bairro 
da cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: césar augusto souza de oliveira, residente na rua 
da Mata, 9, belém/Pará.
Polo Passivo/reclamado: estabelecimento complexo show, localizado na 
rua da Mata, entre as Passagens União e Nª sª de Nazaré, em frente ao 
conjunto Médice, bairro Marambaia, belém/Pará.
objeto da investigação: apurar crime ambiental, consistente em poluição sonora.
data da instauração: 18/08/2021 
 beNedito WilsoN corrêa de sá
Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e 
Urbanismo de belém

Protocolo: 694487
PoRtARiA Nº 0731/2021-MP/SuB-Ji
o sUbProcUrador-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018,
r e s o l v e:
coNceder aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de saú-
de, com fulcro no art. 129 da lei complementar estadual nº. 057, de 6/7/2006.
• ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO - Período: 06 a 10/08/2021 - GE-
doc nº: 123363/2021
• ALFREDO MARTINS DE AMORIM - Período: 06 a 12/08/2021 - GEDOC nº: 123510/2021
• ANA CLAUDIA BASTOS DE PINHO - Período: 01 a 07/09/2021 - GEDOC nº: 122928/2021
• GUILHERME LIMA CARVALHO - Período: 29/07 a 07/08/2021 - GEDOC nº: 122398/2021
• THAIS RODRIGUES CRUZ TOMAZ - Período: 14 a 15/07/2021 - GEDOC nº:  121082/2021
• TIAGO ARRUDA DA PONTE LOPES - Período: 22/01 a 22/03/2021 - GE-
doc nº: 102887/2021
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

Protocolo: 694488
Republicada por incorreção no D.o.E. de 04 de agosto de 2021
PoRtARiA Nº 0650/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo o disposto no art. 16, da resolução nº 020/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de altamira;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7571/2021;
r e s o l v e:
desigNar a promotora de justiça PatrÍcia PiMeNtel rabelo aNdrade 
para, sem prejuízo de suas atribuições originárias e em regime de mutirão, 

oficiar em processos judiciais e extrajudiciais, físicos e eletrônicos afetos ao 1º 
cargo da promotoria de justiça de altamira, no período de 7/6 a 31/7/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 03 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0655/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de almeirim;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10027/2021;
r e s o l v e:
desigNar o promotor de justiça rodrigo silva vascoNcelos para, 
sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do 
júri, de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça de almeirim, refe-
rentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0001986-25.2014.8.14.0004, dia 10/8/2021;
ii – processo nº 0000804-65.2017.8.14.9100, dia 11/8/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 05 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0656/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de oriximiná;
coNsideraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 10669 e 10963/2021;
r e s o l v e:
desigNar a promotora de justiça PatrÍcia carvalHo Medra-
DO ASSMANN para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada 
para o dia 25/8/2021, referente aos autos do processo nº 0008990-
38.2019.8.14.0037, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de 
oriximiná, podendo adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recur-
sos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 05 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0657/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais perante a 2ª vara criminal de altamira;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10880/2021;
r e s o l v e:
desigNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições originárias, oficiarem no mutirão de audiências presen-
ciais perante a 2ª vara criminal de altamira, nos períodos indicados:
i – JosÉ iltoN liMa Moreira JúNior, de 16 a 20/8/2021;
ii – PatrÍcia PiMeNtel rabelo aNdrade, de 23 a 27/8/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 05 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0658/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10881/2021;
r e s o l v e:
desigNar a promotora de justiça daNiella Maria dos saNtos 
DIAS para oficiar na audiência de custódia, no dia 30/7/2021, referente 
ao processo n.º 0807658-59.2021.8.14.0028, de atribuição do 2º cargo da 
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promotoria de justiça de Marabá, sem prejuízo de suas demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 05 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0660/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços mi-
nisteriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça criminal de ananindeua;
coNsideraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 7572 e 11085/2021;
r e s o l v e:
desigNar a promotora de justiça Maria JosÉ vieira de carvalHo 
cUNHa para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça criminal de ananindeua, as atribuições do 
4º cargo, nos períodos de 7 a 13/6/2021 e 16/6 a 5/10/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 06 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0661/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de direitos huma-
nos, controle externo da atividade policial e do tribunal de júri de ananindeua;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10803/2021;
r e s o l v e:
desigNar o promotor de justiça arNaldo cÉlio da costa aZeve-
DO para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tri-
bunal do júri, de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de direitos 
humanos, controle externo da atividade policial e do tribunal de júri de 
ananindeua, referentes aos autos de processos e dias indicados, podendo 
adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0006984-06.2009.8.14.0006, dia 10/8/2021;
ii – processo nº 0011207-87.2010.8.14.0006, dia 17/8/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 06 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0662/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo o disposto no art. 8º, alínea a, da resolução 010/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Novo Progresso;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10752/2021;
r e s o l v e:
desigNar o promotor de justiça Pedro reNaN caJado brasil para, 
sem prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em 
processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do 1º cargo da promotoria 
de justiça de Novo Progresso, no período de 29/7 a 10/8/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 06 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0663/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços mi-
nisteriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de canaã dos carajás;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10852/2021;
r e s o l v e:
desigNar a promotora de justiça lUciaNa vascoNcelos MaZZa para, 
sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na 
promotoria de justiça de canaã dos carajás, as atribuições do 1º cargo, no 
período de 1º a 31/8/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 06 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

PoRtARiA Nº 0664/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de xinguara;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10900/2021;
r e s o l v e:
DESIGNAR o promotor de justiça LUIZ DA SILVA SOUZA para oficiar na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 4/8/2021, referente aos au-
tos do processo nº 0007442-25.2018.8.14.0065, de atribuição do 2º cargo 
da promotoria de justiça de xinguara, podendo adotar medidas pertinen-
tes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0665/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso v, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8564/2021;
r e s o l v e:
revogar, no período de 12 a 17/7/2021, a designação do promotor 
de justiça fraNKliN lobato Prado para, sem prejuízo das demais 
atribuições, exercer na promotoria de justiça de violência doméstica e 
familiar contra a mulher de belém, as atribuições do 4º cargo, contida na 
Portaria nº 0315/2021-MP/sUb-Ji, de 7/6/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0666/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo as férias do promotor de justiça franklin lobato Prado;
coNsideraNdo a designação da promotora de justiça ângela Maria ba-
lieiro queiroz para exercer a função de coordenadora do centro de apoio 
operacional cidadania;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos 3º e 4º cargos da promotoria de justiça de 
violência doméstica e familiar contra a mulher de belém;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8564/2021;
r e s o l v e:
desigNar a promotora de justiça NaYara saNtos NegrÃo para exercer 
na promotoria de justiça de violência doméstica e familiar contra a mulher 
de belém, as atribuições dos 3º e 4º cargos, no período de 12 a 17/7/2021, 
sem prejuízo de suas atribuições na promotoria de justiça de Mosqueiro.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0667/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo os afastamentos dos promotores de justiça daniella Maria 
dos santos dias, samuel furtado sobral, daliana Monique souza viana, 
francisca Paula Morais da gama, cristine Magella corrêa lima, Mayanna 
silva de souza queiroz, Jane cleide silva souza, lílian viana freire e lore-
na de albuquerque rangel Moreira cruz;
coNsideraNdo a vacância dos 1º e 12º cargos da promotoria de justiça de 
Marabá e do cargo da promotoria de justiça de são domingos do araguaia;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa sudeste i;
coNsideraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob siP nº 
4412, 4413, 4568, 4695, 4705, 4829, 4898, 5191, 5193, 5251, 5361, 
5461, 5662, 6332, 6334, 6352, 6366, 6640, 6667, 6753, 7049, 7050, 
7192, 7215 e 7399/2021 e gedoc nº 111219 e 113534/2021;
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r e s o l v e:
i - desigNar a promotora de justiça cristiNe Magella corrêa liMa para 
oficiar em processos de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de 
Marabá, no período de 1º a 11/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
II - DESIGNAR o promotor de justiça SAMUEL FURTADO SOBRAL para oficiar 
em processos de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de Marabá, 
no período de 12 a 25/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - desigNar a promotora de justiça JosÉlia leoNtiNa de barros 
LOPES para oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo da promotoria 
de justiça de Marabá, no dia 5/4/2021 e no período de 9 a 23/4/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
iv - desigNar a promotora de justiça fraNcisca PaUla Morais da gaMa 
para oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça 
de Marabá, no dia 6/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
v - desigNar a promotora de justiça alexssaNdra MUNiZ MardegaN 
para oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo da promotoria de 
justiça de Marabá, no dia 7/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
vi - desigNar o promotor de justiça ericK ricardo de soUZa ferNaN-
DES para oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo da promotoria de 
justiça de Marabá, no dia 8/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
vii - desigNar a promotora de justiça JaNe cleide silva soUZa para 
oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de 
Marabá, no dia 6/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
viii - desigNar o promotor de justiça saMUel fUrtado sobral para 
exercer na promotoria de justiça de Marabá, as atribuições do 3º cargo, no 
período de 10 a 14/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ix - desigNar a promotora de justiça fraNcisca PaUla Morais da gaMa 
para exercer na promotoria de justiça de Marabá, as atribuições do 4º cargo, 
no período de 10 a 16/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
x - desigNar a promotora de justiça loreNa MoUra barbosa de MiraN-
da para exercer na promotoria de justiça de Marabá, as atribuições do 4º 
cargo, no período de 19 a 23/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xi - desigNar a promotora de justiça fraNcisca PaUla Morais da 
gaMa para exercer na promotoria de justiça de Marabá, as atribuições do 
5º cargo, no dia 27/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xii - desigNar a promotora de justiça aliNe tavares Moreira para 
exercer na promotoria de justiça de Marabá, as atribuições do 6º cargo, 
nos dias 6 e 7/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xiii - desigNar a promotora de justiça alexssaNdra MUNiZ Marde-
gaN para exercer na promotoria de justiça de Marabá, as atribuições do 10º 
cargo, nos dias 10, 11 e 24/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xiv - desigNar a promotora de justiça alexssaNdra MUNiZ Marde-
GAN para oficiar em audiências de atribuição do 10º cargo da promotoria de 
justiça de Marabá, no dia 18/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xv - desigNar a promotora de justiça lÍliaN viaNa freire para exercer 
na promotoria de justiça de Marabá, as atribuições do 12º cargo, nos perí-
odos de 5 a 11/4/2021, 26 a 30/4/2021, 1º a 16/5/2021 e 22 a 31/5/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
xvi - desigNar a promotora de justiça JaNe cleide silva soUZa para 
oficiar em audiências de atribuição do 12º cargo da promotoria de justiça de 
Marabá, no período de 14 a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xvii - desigNar a promotora de justiça alexssaNdra MUNiZ Marde-
gaN para exercer na promotoria de justiça de Marabá, as atribuições do 13º 
cargo, no período de 17 a 21/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xviii - desigNar o promotor de justiça ericK ricardo de soUZa ferNaN-
DES para oficiar em audiências perante a 1ª vara de juizado especial criminal 
de Marabá, no dia 20/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xix - desigNar a promotora de justiça fraNcisca PaUla Morais da 
GAMA para oficiar perante a 1ª vara de juizado especial criminal de Mara-
bá, nos dias 26 e 27/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xx - desigNar o promotor de justiça alaN Pierre cHaves rocHa para 
oficiar perante a 2ª vara de juizado especial criminal de Marabá, nos perí-
odos de 5 a 9/4/2021 e 12 a 16/4/2021 e no dia 19/4/2021, sem prejuízo 
das demais atribuições;
xxi - desigNar a promotora de justiça JaNe cleide silva soUZa para 
oficiar perante a 2ª vara de juizado especial criminal de Marabá, nos dias 
20, 22 e 23/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
xxii - desigNar a promotora de justiça loreNa de albUqUerqUe raN-
gel Moreira crUZ para exercer na promotoria de justiça de rondon do 
Pará, as atribuições do 2º cargo, nos dias 19, 20, 22 e 23/4/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
xxiii - desigNar a promotora de justiça daliaNa MoNiqUe soUZa via-
Na para exercer na promotoria de justiça de rondon do Pará, as atribui-
ções do 1º cargo, nos períodos de 10 a 14/5/2021 e 17 a 21/5/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
xxiv - desigNar o promotor de justiça gilberto liNs de soUZa filHo para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de são domingos do 
araguaia, no período de 1º/4 a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

PoRtARiA Nº 0668/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7365/2021;
r e s o l v e:
desigNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante o juizado especial criminal de 
santa izabel do Pará, nos períodos indicados:
i – regiNa lUiZa taveira da silva, de 1º a 30/6/2021;
ii – frederico aUgUsto de Morais freire, de 1º a 30/7/2021;
iii – daNiel MeNeZes barros,de 2 a 31/8/2021;
iv – regiNa lUiZa taveira da silva, de 1º a 30/9/2021;
v – frederico aUgUsto de Morais freire, de 1º a 29/10/2021;
vi – daNiel MeNeZes barros, de 1º a 30/11/2021;
vii – regiNa lUiZa taveira da silva, de 1º a 17/12/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0669/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo as férias da promotora de justiça lílian Nunes e Nunes;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços mi-
nisteriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça de santa izabel do Pará;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7846/2021;
r e s o l v e:
desigNar o promotor de justiça daNiel MeNeZes barros para exercer 
na promotoria de justiça de santa izabel do Pará, as atribuições do 3º car-
go, no período de 28/6 a 11/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0670/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 3485/2021;
r e s o l v e:
desigNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante o juizado especial criminal de 
salinópolis, nos meses indicados:
i – fraNcisca sUêNia ferNaNdes de sá, meses de MarÇo (de 6 a 
31/3/2021), Maio, JUlHo, seteMbro e NoveMbro/2021;
ii – gUstavo rodolfo raMos de aNdrade, meses de JUNHo, agos-
to, oUtUbro e deZeMbro/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0671/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo os afastamentos dos promotores de justiça bruna rebeca 
Paiva de Moraes e João batista de araújo cavaleiro de Macêdo Júnior;
coNsideraNdo a vacância do 3º cargo da promotoria de justiça de bragança;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça de bragança;
coNsideraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob siP nº 
5524, 6118, 7112, 8063, 10402 e 10683/2021 e gedoc nº 102061, 
114028 e 121138/2021;
r e s o l v e:
i - desigNar o promotor de justiça JoÃo batista de araúJo cavaleiro de 
Macêdo JúNior para exercer na promotoria de justiça de bragança, as atribui-
ções do 2º cargo, nos dias 18 e 19/2/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - desigNar a promotora de justiça brUNa rebeca Paiva de Moraes para 
exercer na promotoria de justiça de bragança, as atribuições do 1º cargo, nos 
dias 1º e 2/6/2021 e 22 e 23/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - desigNar a promotora de justiça elY soraYa silva ceZar para 
exercer na promotoria de justiça de bragança, as atribuições do 3º cargo, 
no período de 3/5 a 13/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iv - desigNar a promotora de justiça brUNa rebeca Paiva de Mora-
es para exercer na promotoria de justiça de bragança, as atribuições do 3º 
cargo, no período de 7 a 11/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
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v - desigNar o promotor de justiça fraNcisco siMeÃo de alMeida 
JúNior para exercer na promotoria de justiça de bragança, as atribuições 
do 3º cargo, a contar de 14/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
vi - desigNar o promotor de justiça JoÃo batista de araúJo cavaleiro de 
Macêdo JUNior para exercer na promotoria de justiça de bragança, as atribuições 
do 3º cargo, no período de 27 a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
vii - desigNar o promotor de justiça JaNUário coNstâNcio dias Neto para 
oficiar em audiências de atribuição dos 1º e 3º cargos da promotoria de justiça de 
bragança, no dia 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
viii - desigNar a promotora de justiça MeliNa alves barbosa para 
oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de 
bragança, no dia 2/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0672/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob siP nº 
6118, 7112 e 8063/2021;
r e s o l v e:
I - DESIGNAR a promotora de justiça ELY SORAYA SILVA CEZAR para ofi-
ciar perante o juizado especial criminal de bragança, no período de 3/5 a 
2/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - desigNar a promotora de justiça brUNa rebeca Paiva de Moraes 
para oficiar perante o juizado especial criminal de Bragança, no período de 
7 a 11/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - desigNar o promotor de justiça fraNcisco siMeÃo de alMeida 
JÚNIOR para oficiar perante o juizado especial criminal de Bragança, no 
período de 14 a 30/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0673/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo as férias da promotora de justiça sabrina said daibes de 
amorim sanchez;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços mi-
nisteriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça de são Miguel do guamá;
coNsideraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob siP nº 
8127, 9167 e 10391/2021 e gedoc nº 111860 e 121593/2021;
r e s o l v e:
i - desigNar o promotor de justiça PaUlo sÉrgio da cUNHa Morgado 
JúNior para exercer na promotoria de justiça de são Miguel do guamá, as 
atribuições do 1º cargo, nos períodos de 17 a 26/5/2021 e 21 a 27/7/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
ii - desigNar a promotora de justiça lÍvia triPac MilÉo câMara para 
exercer na promotoria de justiça de são Miguel do guamá, as atribuições do 
1º cargo, no período de 1º a 20/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - desigNar o promotor de justiça PaUlo sÉrgio da cUNHa Morga-
DO JÚNIOR para oficiar perante o juizado especial criminal de São Miguel do 
guamá, no período de 1º a 27/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0674/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo as folgas das promotoras de justiça ely soraya silva ce-
zar e ligia valente do couto de andrade ferreira;
coNsideraNdo a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça de capanema;
coNsideraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob gedoc nº 
112621 e 113255/2021;
r e s o l v e:
i - desigNar a promotora de justiça ligia valeNte do coUto de aNdrade 
ferreira para exercer na promotoria de justiça de capanema, as atribuições 
do 1º cargo, no período de 7 a 11/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;

ii - desigNar a promotora de justiça aMaNda lUciaNa sales lobato para 
exercer na promotoria de justiça de capanema, as atribuições do 2º cargo, no 
período de 21 a 25/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PoRtARiA Nº 0675/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Muller Mar-
ques siqueira, bruno saravalli rodrigues, luciana vasconcelos Mazza, lívia 
tripac Mileo câmara e francisco simeão de almeida Junior;
coNsideraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de viseu,
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Nordeste ii;
coNsideraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob siP nº 
4758, 6967, 7003, 7065, 7111, 7635, 7880, 7881 e 9490/2021 e gedoc 
nº 110566, 116659 e 116939/2021;
r e s o l v e:
i - desigNar a promotora de justiça fraNcisca sUêNia ferNaNdes de 
sá para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de capitão 
Poço, no período de 12/4 a 25/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - desigNar a promotora de justiça fraNcisca sUêNia ferNaNdes de 
sá para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de viseu, 
a contar de 26/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - desigNar a promotora de justiça PatrÍcia PiMeNtel rabelo aNdra-
de para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de santarém 
Novo, nos dias 20, 21, 24 e 25/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iv - desigNar o promotor de justiça PaUlo âNgelo NogUeira fUrtado 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Primave-
ra, no período de 24/5 a 1º/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
v - desigNar a promotora de justiça lUciaNa vascoNcelos MaZZa 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de são João 
de Pirabas, a contar de 3/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
vi - desigNar o promotor de justiça fraNcisco siMeÃo de alMeida 
JúNior para exercer as atribuições dos cargos das promotorias de justiça 
de Primavera e de são João de Pirabas, nos dias 10 e 11/6/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
vii - desigNar o promotor de justiça PaUlo âNgelo NogUeira fUr-
tado para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de 
ourém, no período de 9 a 30/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
viii - desigNar a promotora de justiça lUciaNa vascoNcelos MaZZa 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de santarém 
Novo, no período de 26 a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de JUstiÇa, Para a área JUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 09 de agosto de 2021.
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo
subprocuradora-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Protocolo: 694524
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 059/2021-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 059/2021-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 059/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 001138-922/2020
data de instauração: 13 de agosto de 2021.
 assunto: instaurar Procedimento administrativo para acompanhar e pro-
ceder com as investigações e levantamento de informações para instruir a 
ação civil Pública, visando a compensação dos danos ambientais causados 
por instaurar inquérito civil para apurar o auto de infração nº 9118266-e, 
em desfavor de diNâMica iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo de Madeiras 
ltda- cNPJ: 05.782.566/0001-36, por adquirir 70m³ de créditos ideologi-
camente falsos com intuito de acobertar produtos e subprodutos florestais 
provenientes de áreas de extração ilegal, 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: 694649
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 060/2021-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 
060/2021-MP/4ªPJ itaituba, que se encontra à disposição na Promotoria de 
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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 060/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 001479-922/2019
data de instauração: 19 de agosto de 2021.
assunto: instaurar 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 instau-
rar Procedimento administrativo para apurar o auto de infração nº 9118266-
e, em desfavor de diNâMica iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo de Madeiras 
ltda- cNPJ: 05.782.566/0001-36, por adquirir 70m³ de créditos ideologi-
camente falsos com intuito de acobertar produtos e subprodutos florestais 
provenientes de áreas de extração ilegal, 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: 694651
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 061/2021-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 
061/2021-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 061/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 001479-922/2021
data de instauração: 19 de agosto de 2021.
 assunto: instaurar Procedimento administrativo para acompanhar e proceder 
com as investigações e levantamentos de informações para instruir a ação civil 
Pública, visando a compensação dos danos ambientais causados pelo senhor 
referenciado acima, conhecido como sr. chapéu, estaria criando gado em área de 
mata ciliar, perto da nascente do rio que abastece uma comunidade no distrito de 
Miritituba, região próxima ao Jardim do eden, estrada do equador.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de itaituba, res-
pondendo pela 4ª Promotoria de Justiça de itaituba.

Protocolo: 694653
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 053/2021-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 
053/2021-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 053/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 002923-922/2020
data de instauração: 12 de agosto de 2021.
 assunto: instaurar Procedimento administrativo, para acompanhar pro-
ceder com as investigações e levantamento de informações para instruir a 
ação civil Pública, visando a compensação dos danos ambientais causados 
por Madeireira rita de cássia ltda-Me, - cNPJ: 06.266.865/0001-80, 
por atrapalhar a fiscalização ambiental e retirar madeira indevida do pátio 
sem autorização/licença de órgão ambiental, no munícípio de itaituba
 Ítalo costa dias - Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de Justiça de itaituba.

Protocolo: 694632
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 054/2021-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 
054/2021-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 054/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 002976-922/2020
data de instauração: 13 de agosto de 2021.
 assunto: instaurar 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 ds logis-
tica, e traNsPortes eirelle ePP - cNPJ: 028.258.400/0001-10, adM. 
do brasil ltda, cNPJ: 02.003.402/0024-61 e PaNtaNal iNd. coM. de 
iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo – cNPJ: 19.273.475/0002-60, por transportar 
produto inflamável e poluir o Balneário Novo Paraíso, no Distrito de Trairão.
 Ítalo costa dias - Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de itaituba, 
respondendo pela 4ª Promotoria de Justiça de itaituba.

Protocolo: 694639

MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 055/2021-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 
055/2021-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 055/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 002977-922/2020
data de instauração: 13 de agosto de 2021.
assunto: instaurar Procedimento administrativo para acompanhar e proceder 
com as investigações e levantamentos de informações para instruir a ação civil 
Pública, visando a compensação dos danos ambientais causados sidNei braN-
do dos saNtos – cPf: 885.3645.401-04, por descumprir embargo ambiental, 
na fazenda cedro paras atividade agropecuária, 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: 694640
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 056/2021-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 
056/2021-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 056/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 002974-922/2020
data de instauração: 13 de agosto de 2021.
 assunto: instaurar Procedimento administrativo para  acompanhar pro-
ceder com as investigações e levantamento de informações para instruir 
a ação civil Pública, visando a compensação dos danos ambientais cau-
sados por instaurar Procedimento administrativo para apurar o auto de 
infração nº 9061924-e, em desfavor de JoÃo NogUeira liMa – cPf: 
222.027.731-34, por desmatar área, acarretando destruição de ecossiste-
ma florestal, 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: 694641
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 057/2021-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 
057/2021-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 057/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 000663-922/2020
data de instauração: 13 de agosto de 2021.
assunto: instaurar Procedimento administrativo para acompanhar as políticas 
públicas da agenda Mínima, referente ao congestionamento de carretas na 
br230 e transportuária, trecho trairão e Miritituba, convocação imediata de 
tradings, principais transportadoras e operadoras de Porto, para confecção 
termo de ajustamento de conduta- tac, 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: 694642
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 058/2021-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 
058/2021-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 058/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 000934-922/2020
data de instauração: 13 de agosto de 2021.
 assunto: instaurar Procedimento administrativo para para acompanhar as 
políticas públicas referentes a reforma da escola Municipal de ensino fun-
damental são francisco das chagas no munícípio de itaituba.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de itaituba, res-
pondendo pela 4ª Promotoria de Justiça de itaituba.

Protocolo: 694643
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MuNicíPioS
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
ExtRAto DE tERMo DE ADitivo 

4º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 2019/132, tomada 
de Preço nº 003/2019.  data da assinatura: 10/07/2021. Partes: Muni-
cípio de abaetetuba, por meio da Prefeitura Municipal de abaetetuba e r. 
r. cardoso eireli, cNPJ: 26.886.785/0001-35, que tem por objeto prorro-
gar a vigência do contrato pelo período de 6 (seis) meses, de 10/07/2021 
a 10/01/2022, com amparo na disposição da cláusula segunda, e nos ter-
mos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e considerando a justificativa 
apresentada pelo Secretário Municipal de Educação, Jefferson Felgueiras de 
carvalho, considerando que não há nos autos a devida publicação do extrato 
do referido aditivo, e de forma que não ocorreu regular transição de gestão.  
a administração, considerando o interesse público envolvido, e em razão do 
princípio da autotutela administrativa, realiza a publicação tardia do presente 
termo. indicando que caso tenha sido realizada a publicação à época da assi-
natura do termo aditivo, no devido prazo, porém não tenha sido juntada aos 
autos do processo administrativo, esta publicação não ensejará prejuízos ao 
ato originário, nem resulta em lesão a direito de terceiros. francineti Maria 
Rodrigues carvalho - Prefeita de Abaetetuba.

Protocolo: 694808

PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
AviSo DE LicitAção 

PREGão ELEtRôNico 022/2021- PE-PMA  
o Município de Abaetetuba/PA, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 01/09/2021, às 09h, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão, 
na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por lote/grupo, no modo de dis-
puta aberto e fechado, para registro de preços para eventual e futura 
aquisição de Produtos Pecuários, agriculas, Piscicultura e Pesca, conforme 
condições, quantidades e especificações constantes dos itens deste Termo 
de referência, para atender as necessidades da secretaria Municipal de 
agricultura, Pecuária, abastecimento e Pesca de abaetetuba/Pa. a licita-
ção será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas 
as informações sobre a licitação através do acesso à página do tribunal 
de contas dos Municípios/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na 
sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba, situada à rua siqueira Mendes, nº 1359, centro, 
ceP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.  
ordenadora: francineti Maria Rodrigues carvalho.

Protocolo: 694809

PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
AviSo DE REtificAção E REPuBLicAção 

DE EDitAL APÓS SuSPENSão 
PREGão ELEtRôNico Nº 17/2021 

o fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, 
Estado do Pará, informa aos interessados sobre a Retificação e Repu-
blicação do edital e tr do Processo licitatório PregÃo eletrôNico Nº 
17/2021-srP, instaurado sob o Processo administrativo nº 078/2021, que 
tem por objeto: registro de Preço Para futura ou eventual contratação de 
empresa especializada em locação de equipamentos de bioquímica e he-
matologia, com fornecimento de reagentes e com manutenção corretiva e 
preventiva, para realizações dos procedimentos laboratoriais no laboratório 
central, em regime de comodato, para atender as demandas da secretaria 
de saúde do Município de abaetetuba, foi retificado quanto às exigên-
cias do edital, item 9.4. Qualificação Técnica e anexo I: descrição/espe-
cificações item 01 e 02 do termo de referência. adequações e alterações 
pertinentes a especificação de item do Edital ou TR do presente processo 
licitatório. Portanto torna público que a nova data de abertura será dia 01 
de setembro, às 9:00 horas. os interessados poderão obter o texto inte-
gral do edital retificado e todas as informações sobre a licitação através do 
acesso à página do tribunal de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.
br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura 
Municipal de abaetetuba, situada à rua siqueira Mendes, nº 1359, centro, 
ceP: 68440- 000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. 
ord. de Despesas: Maria francinete carvalho Lobato - Secretária 
Municipal de Saúde.

Protocolo: 694810

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE BRASiL Novo

AviSo DE HoMoLoGAção 
PREGão ELEtRôNico Nº 017/2021

o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedi-
mento licitatório em epigrafe, objeto: fornecimento parcelado de aquisição 
de material de construção, hidráulico e elétrico, para manutenção das se-
cretarias municipais e demais fundos municipais de brasil Novo/Pa, empre-
sas: salvador Materiais eletricos eireli cNPJ/Mf 23.743.283/0001-
67, com o valor total de r$ 4.175.082,89; s. f. MariNHo eireli cNPJ 
34.210.198/0001-50, com o valor total de r$ 736.882,00 e a empresa J c 
braNdao dos saNtos eireli cNPJ Nº 15.510.314/0001-01, com o valor 
total de r$ 352.982,15. brasil Novo/Pa, 26 de julho de 2021.

WEDER MARKES cARNEiRo
Prefeito Municipal de brasil Novo

ExtRAto DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS 
oRiGEM PREGão ELEtRôNico Nº 017/2021

obJeto: registro de Preços para futura e eventual contratação de empre-
sa do ramo pertinente, com o objetivo de formar o sistema de registro de 
Preços da administração Pública Municipal para o fornecimento parcelado 
de aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico, para manu-
tenção das secretarias municipais e demais fundos municipais de brasil 
Novo/Pa. ata de registro de PreÇos Nº 024/2021 - eMPresa: salva-
dor Materiais eletricos eireli cNPJ nº 23.743.283/0001-67, com o 
valor total de r$ 4.175.082,89 (quatro milhões cento e setenta e cinco mil, 
oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos). validade da ata de registro 
de Preços 12 meses.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de brasil Novo

ExtRAto DE coNtRAto 
PREGão ELEtRôNico - SRP Nº 017/2021

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de brasil Novo, empresa: salvador 
Materiais eletricos cNPJ/Mf sob o nº 23.743.283/0001-67, contra-
to administrativo nº. 194/2021, com o valor total de r$ 1.693.143,84, 
obJeto: fornecimento parcelado de aquisição de material de construção, 
hidráulico e elétrico, para manutenção das secretarias municipais e de-
mais fundos municipais de brasil Novo/Pa: foNte de recUrsos: 2.106, 
2.107, 2.109, 2.114, 2.016, 2.118, 2.063, 2.073, 2.052, 3.3.90.30.00 e 
4.4.90.52.00, vigêNcia dos coNtratos: até 30/06/2022. assinatura do 
contrato: brasil Novo/Pa, 18/08/2021 - ordenador de Despesas: We-
der Makes carneiro - Prefeito Municipal de Brasil Novo.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de brasil Novo

Protocolo: 694812

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE BREvES/PA - fMS
AviSo DE LicitAção 

PREGão ELEtRôNico Nº 018/2021 - SRP
PRocESSo Nº 9/2021-110801 

tipo menor preço unitário. registro de Preços para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e 
destinação final dos resíduos de saúde da rede pública hospitalar e ambu-
latorial, visando atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde 
de breves/Pa. o recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 01/09/2021 às 09:00 h no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. o edital estará disponível no referido site, no Mural 
de licitações/tcM/Pa e no site www.breves.pa.gov.br. Hugo Leonardo 
Pontes - Pregoeiro.

Protocolo: 694813

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAMEtÁ
ExtRAto DE REGiStRo DE PREçoS 

PREGão ELEtRôNicoSRP nº 020/2021 
reconheço a ata de registro de Preços. Pregão eletrônico srP. objeto: 
registro de Preço para aquisição de Materiais elétricos, para atender a Pre-
feitura Municipal de cametá e secretarias. vencedores: Jorge emanuel de 
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oliveira guimarães, cNPJ nº 12.550.147/0001-34. grupo 3- itens: 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. grupo 4 - itens: 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
grupo 7 - itens: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. valor: 
261.138,36; K. M. batista cardoso eireli, cNPJ nº 20.200.321/0001-47. 
grupo 9- itens: 87, 88, 89, 90, 91. valor: r$ 14.549,51; J. c. P. Prado co-
mércio eireli, cNPJ nº 21.254.778/0001-05. grupo 8- itens: 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86. valor: 753.542,90. açaí atacarejo comércio varejista de 
Mercadorias eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23. grupo 2- itens: 23, 24, 25. 
grupo 5- itens: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. grupo 10 - itens: 92, 93, 94, 
95, 96. valor: r$ 333.580,20. r. lopes barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00. 
grupo 1- itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22. grupo 6- itens: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64. grupo 11- itens: 97, 98, 99. valor: 103.627,40. vigência: 18/08/2021 a 
18/08/2022. ordenador: victor correa cassiano.

PREGão ELEtRôNicoSRP Nº 021/2021 
reconheço a ata de registro de Preços - Pregão eletrônico srP. objeto: 
registro de preços para o futuro e eventual aquisição de tubos de concreto 
armado, bloquete sextavado e asfalto frio, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de cametá, secretária Municipal de transportes, 
terras e obras. vencedores: r. souza & cia, cNPJ nº 15.812.612/0001-
56. item: 5. valor: r$ 818.000,00; K. M. batista cardoso eireli, cNPJ nº 
20.200.321/0001-47. itens: 1, 2, 3, 4, 6. valor: r$ 1.027.338,00. vigên-
cia: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: victor correa cassiano.

ExtRAtoS DE coNtRAtoS 
PREGão ELEtRôNico SRP Nº 021/2021

objeto: registro de preços para o futuro e eventual aquisição de tubos 
de concreto armado, bloquete sextavado e asfalto frio, para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá, secretária Muni-
cipal de transportes, terras e obras. fundamento legal: lei federal nº 
8.666/93. coNtrato Nº 1.021/2021-PMc. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: K. M. batis-
ta cardoso eireli, cNPJ nº 20.200.321/0001-47. total r$ 1.027.338,00. 
vigência: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: victor correa cassia-
no. coNtrato Nº 2.021/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: r. souza & cia, cNPJ 
nº 15.812.612/0001-56. total r$ 818.000,00. vigência: 18/08/2021 a 
18/08/2022. ordenador: victor correa cassiano.

PREGão ELEtRôNico SRP Nº 020/2021 
objeto: registro de Preço para aquisição de Materiais elétricos, para aten-
der a Prefeitura Municipal de cametá e secretarias. fundamento legal: 
lei federal nº 8.666/93. coNtrato Nº 1.020/2021-PMc. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contrata-
do: Jorge emanuel de oliveira guimarães, cNPJ nº 12.550.147/0001-34. 
total r$ 208.691,10. vigência: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: 
victor correa cassiano. coNtrato Nº 2.020/2021-PMc. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contrata-
do: K. M. batista cardoso eireli, cNPJ nº 20.200.321/0001-47. total r$ 
14.456,00. vigência: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: victor correa 
cassiano. coNtrato Nº 3.020/2021-PMc. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: J. c. P. Prado 
comércio eireli, cNPJ nº 21.254.778/0001-05. total r$ 748.294,50. vi-
gência: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: victor correa cassiano. 
coNtrato Nº 4.020/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: açaí atacarejo comér-
cio varejista de Mercadorias eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23. total 
r$ 328.065,40. vigência: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: victor 
correa cassiano. coNtrato Nº 5.020/2021-PMc. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: r. lo-
Pes barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00. total r$ 88.297,60. vigência: 
18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: victor correa cassiano. coNtrato 
Nº 6.020/2021-seMas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/se-
cretaria Municipal de assistência social, cNPJ 18.782.228/0001-46. con-
tratado: Jorge emanuel de oliveira guimarães, cNPJ nº 12.550.147/0001-
34. total r$ 27.528,80. vigência: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: 
elane Pinto cassiano. coNtrato Nº 7.020/2021-seMas. contratan-
te: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de assistên-
cia social, cNPJ 18.782.228/0001-46. contratado: K. M. batista car-
doso eireli, cNPJ nº 20.200.321/0001-47. total r$ 93,51. vigência: 
18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: elane Pinto cassiano. coNtrato 
Nº 8.020/2021-seMas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
secretaria Municipal de assistência social, cNPJ 18.782.228/0001-46. 
contratado: açaí atacarejo comércio varejista de Mercadorias eireli, 
cNPJ nº 39.524.120/0001-23. total r$ 2.281,30. vigência: 18/08/2021 
a 18/08/2022. ordenador: elane Pinto cassiano. coNtrato Nº 
9.020/2021-seMas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/secreta-
ria Municipal de assistência social, cNPJ 18.782.228/0001-46. contratado: 
r. lopes barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00. total r$ 5.022,20. vigência: 
18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: elane Pinto cassiano. coNtrato 
Nº 10.020/2021-seMed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/se-
cretaria Municipal de educação. cNPJ 18.782.198/0001-78. contratado: 
Jorge emanuel de oliveira guimarães, cNPJ nº 12.550.147/0001-34. total 
r$ 4.075,91. vigência: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: Patrícia do 
socorro barros de Medeiros. coNtrato Nº 11.020/2021-seMed. contra-
tante: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de educação. 
cNPJ 18.782.198/0001-78. contratado: J. c. P. Prado comércio eireli, 
cNPJ nº 21.254.778/0001-05. total r$ 420,00. vigência: 18/08/2021 a 
18/08/2022. ordenador: Patrícia do socorro barros de Medeiros. coN-
trato Nº 12.020/2021-seMed. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/secretaria Municipal de educação. cNPJ 18.782.198/0001-78. 

contratado: açaí atacarejo comércio varejista de Mercadorias eireli, 
cNPJ nº 39.524.120/0001-23. total r$ 400,00. vigência: 18/08/2021 a 
18/08/2022. ordenador: Patrícia do socorro barros de Medeiros. coNtra-
to Nº 13.020/2021-seMed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
secretaria Municipal de educação. cNPJ 18.782.198/0001-78. contratado: 
r. lopes barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00.total r$ 529,04. vigência: 
18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: Patrícia do socorro barros de Me-
deiros. coNtrato Nº 14.020/2021-sMs. Prefeitura Municipal de cametá/
secretaria Municipal de saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: 
Jorge emanuel de oliveira guimarães, cNPJ nº 12.550.147/0001-34. total 
r$ 20.842,55. vigência: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: Klenar-
dattilio ranieri. coNtrato Nº 15.020/2021-sMs. Prefeitura Municipal de 
cametá/secretaria Municipal de saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. con-
tratado: J. c. P. Prado coMÉrcio eireli, cNPJ nº 21.254.778/0001-
05. total r$ 4.828,40. vigência: 18/08/2021 a 18/08/2022. ordenador: 
Klenardattilio ranieri. coNtrato Nº 16.020/2021-sMs. Prefeitura Muni-
cipal de cametá/secretaria Municipal de saúde, cNPJ 11.311.333/0001-
58. contratado: açaí atacarejo comércio varejista de Mercadorias eireli, 
cNPJ nº 39.524.120/0001-23. total r$ 2.833,50. vigência: 18/08/2021 
a 18/08/2022. ordenador: Klenardattilio ranieri. coNtrato Nº 
17.020/2021-sMs. Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Munici-
pal de saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: r. lopes barra, 
cNPJ nº 63.885.768/0001-00.total r$ 9.778,56. vigência: 18/08/2021 a 
18/08/2022. ordenador: KlenardAttilio Ranieri.

Protocolo: 694816

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
AviSo DE coNvocAção 

coNcuRSo PúBLico EDitAL Nº 001/2018/PMc 
o Prefeito Municipal de capanema comunica que está publicado no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal, diário oficial do Município, assim 
como no site da Prefeitura de capanema (www.capanema.pa.gov.br), o 
edital de convocação para avaliação Médica e Psicológica dos candidatos 
classificados e aprovados do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
capanema, conforme edital de abertura nº 001/2018/PMc, destinado ao 
preenchimento de vagas dos cargos de nível fundamental, médio e supe-
rior. O horário, data e local estão definidos no referido edital. francisco 
ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal de capanema.

Protocolo: 694817

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPitão Poço
REtificAção 

Na publicação do Pregão Presencial nº 9/0252021-PP-SRP-PMcP-SEMAD. 
Retificação do aviso de licitação, publicado nos jornais no dia 17 de 
agosto de 2021: doU na seção 3, página: 155; doe/Pa Nº: 34.672 pá-
gina: 136  e o diario do Pará:  ecoNoNia b8 onde se lê: abertura: 
27/08/2021 às 08:00h.  Leia-se: abertura: 01/09/2021às 08:00h, ob-
jetivando a revisão do tr, do objeto: registro contratação de empresa 
especializada Para Prestação de serviços de confecção e impressão de 
Materiais Gráficos Diversos, Para Atender As Necessidade Da Prefeitura, 
secretarias e fundos Municipais do Municipio de capitão Poço/Pa, confor-
me anexo i do termo de referência.retirada do edital: Na sala da comis-
são Permanente de licitação a partir do dia 23/08/2021, situado na av. 
Mura carvalho s/n - centro - ceP: 68.650 -000 capitão Poço-estado do 
Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá ser retirado no site Portal 
da Prefeitura na Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das 
licitações do tcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações comple-
mentares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br 
e cplcapitaopoco@gmail.com Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.
Na publicação do Pregão Presencial nº 9/0222021-PP-SRP-PMcP-oBRAS. 
Retificação do aviso de licitação, publicado nos jornais no dia 17 de 
agosto de 2021: doU na seção 3, página: 155; doe/Pa Nº: 34.672 pá-
gina: 136  e o diario do Pará:  ecoNoNia b8, onde se lê: abertura: 
27/08/2021 às 09:30h.  Leia-se: abertura: 01/09/2021 às 09:30hs, ob-
jetivando a revisão do tr, do objeto: registro contratação de empresa 
especializada Para Prestação de serviços de Manutenção, aquisição de 
Peças bombas submesas dos diversos sistemas de abastecimento do 
Municipio de capitão Poço/Pa, conforme anexo i do termo de referência.
abertura: 27/08/2021 às 09:30h. retirada do edital: Na sala da comis-
são Permanente de licitação a partir do dia 23/08/2021, situado na av. 
Mura carvalho s/n - centro - ceP: 68.650 -000 capitão Poço-estado do 
Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá ser retirado no site Portal 
da Prefeitura na Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das 
licitações do tcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações comple-
mentares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br 
e cplcapitaopoco@gmail.com Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.
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Na publicação do Pregão Presencial nº 9/0312021-PP-SRP-PMcP-SEMED. 
Retificação do aviso de licitação, publicado nos jornais no dia 17 de 
agosto de 2021: doU na seção 3, página: 155; doe/Pa Nº: 34.672 pá-
gina: 136  e o diario do Pará:  ecoNoNia b8, onde se lê: abertura: 
27/08/2021 às 11:30h, Leia-se: abertura: 01/09/2021 às 11:30hs, obje-
tivando a revisão da planilha de preços, do objeto: registro contratação 
de empresa especializada Para Prestação de reforma e revitalização de 
escolar da rede Municipal de educação do Municipio de capitão Poço/Pa, 
conforme edital e seus anexos.abertura: 27/08/2021 às 11:30h. retirada 
do edital: Na sala da comissão Permanente de licitação a partir do dia 
23/08/2021, situado na av. Mura carvalho s/n - centro - ceP: 68.650 -000 
capitão Poço-estado do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá 
ser retirado no site Portal da Prefeitura na Url https://www.capitaopoco.
pa.gov.br/e no Mural das licitações do tcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.
br. informações complementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@
capitaopoco.pa.gov.br e cplcapitaopoco@gmail.com Prefeito Municipal: 
João Gomes de Lima.
Na publicação do Pregão Presencial nº 9/0272021-PP-SRP-PMcP-SEMAD. 
Retificação do aviso de licitação, publicado nos jornais no dia 17 de 
agosto de 2021: doU na seção 3, página: 155;doe/Pa Nº: 34.672 pá-
gina: 136  e o diario do Pará:  ecoNoNia b8, onde se lê: abertura: 
27/08/2021 às 16:30h.  Leia-se: abertura: 01/09/2021 às 16:30hs, ob-
jetivando a revisão do tr, do objeto: objeto: registro contratação de 
empresa especializada Para Prestação de serviços No fornecimento de 
link de acesso dedicado a internet, Para atender as Necessidade da Pre-
feitura, secretarias e fundos Municipais do Municipio de capitão Poço/
Pa, conforme anexo i do termo de referência.abertura: 27/08/2021 às 
16:30h. retirada do edital: Na sala da comissão Permanente de licitação 
a partir do dia 23/08/2021, situado na av. Mura carvalho s/n - centro - 
ceP: 68.650 -000 capitão Poço-estado do Pará, no horário das 7:30hs ás 
13:30hs, poderá ser retirado no site Portal da Prefeitura na Url https://
www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das licitações do tcM/Pa, https://
www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão ser solicitadas 
pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br e cplcapitaopoco@gmail.com Pre-
feito Municipal: João Gomes de Lima.

Protocolo: 694830

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAStANHAL/PA
AviSo DE LicitAção 

PREGão ELEtRôNico SRP Nº 069/2021/fMS
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de equi-
pamentos e materiais de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria municipal de saúde de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão 
eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de 
lances no dia 02/09/2021, às 09:00 horas. o edital estará disponível nos 
sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contra-
tos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice da costa 
trindade - Pregoeira/fMS.

Protocolo: 694831

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MuNicíPio DE fARo - PA
o MuNicíPio DE fARo REALizARÁ No DiA 10/09/2021 ÀS 10:00 
HRS, cHAMADA PuBLicA Nº 0000003/2021. obJeto: aqUisiÇÃo de 
gêNeros aliMeNtÍcios da agricUltUra faMiliar destiNado À ali-
MeNtaÇÃo escolar. o resPectivo edital eNcoNtra-se No deP. de 
licitaÇÕes Na sede da PrefeitUra de faro.

Protocolo: 694833

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE fLoREStA Do ARAGuAiA/PA
ExtRAto DE coNtRAto. P.E. N° 013/2021

objeto: aquisição de materiais de construção e elétricos em geral. contra-
tante: PMfa. contratada: d r f Mat. de costrução eireli; coNtrato Nº 
083/2021. valor: r$ 166.358,67. contratante: fundo Mun. de rec. Man. e 
Pres. do Meio ambinete. contratada: d r f Mat de costrução eireli; coNtra-
to Nº 084/2021. valor: r$ 17.957,06. vigência: 17/08/2021 a 31/12/2021. 
Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro.

Protocolo: 694835

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

AtA
Ata de Registro de Preços Nº 20210292, PREGão ELEtRoNico: Nº PE
-015/2021-PMGP - SRP, objeto: registro de preços para eventual aqui-
sição de 01 (um) caminhão com carroceria aberta para a prefeitura de 
goianésia do Pará. contratante: Prefeitura Municipal de goianésia do Pará, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13. empresa vencedora: sUlPara caMiNHoes 
e MaqUiNas ltda; cNPJ: nº 14.133.730/0001-75, item único, perfazendo 
o valor total r$ 336.950,00. data de assinatura: 19/08/2021. francisco 
David Leite Rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 694838

AviSo DE HoMoLoGAção
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resulta-
do do PREGão ELEtRoNico: Nº PE-15/2021-PMGP - SRP, homologado 
no dia 19/08/2021, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 
17/08/2021 ao objeto: registro de preços para eventual aquisição de 01 
(um) caminhão com carroceria aberta para a prefeitura de goianésia do 
Pará, em favor da empresa: sUlPara caMiNHoes e MaqUiNas ltda; 
cNPJ: nº 14.133.730/0001-75, valor total r$ 336.950,00. francisco Da-
vid Leite Rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 694839

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

SEcREtARiA MuNiciPAL DE SAúDE DE iGARAPé-MiRi
AviSo DE DiSEPNSA DE 

LicitAção Nº 003/2021-PMi-cPL/SEMSA
Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso iv da lei 
8.666/93 e alterações posteriores e Ratifico o referido processo licitatório 
de acordo com o relatório da comissão Permanente de licitação contrata-
do: sMart solUÇÕes HosPitalares eireli, cNPJ Nº 04.707.446/0001-
01. objeto: a iNstalaÇÃo de 01 aParelHo de raio-x Marca cdK 
Modelo diafix Hf 500 e 01 Processadora Para filMes de raio-x 
Marca Macrotec, JUNtaMeNte coM a adeqUaÇÃo eletrica Na teN-
sÃo de 220 v e/oU coM a PotêNcia Necessária Para o seU devido 
fUNcioNaMeNto, No obJetivo esPecÍfico de ateNder as Necessi-
dadeas do HosPital e MaterNidade saNtaNa, No qUe trata a rede 
de UrgêNcia e eMergêNcia de saúde Pública deste MUNiciPio de 
igaraPÉ Miri, e aiNda decorreNte da graNde qUaNtidade de ca-
sos do Novo coroNavÍrUs - covid-19. valor global: r$ 22.800,00.
ordenador: NAziANNE BARBoSA PENA - Secretária Municipal de Saúde.

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 2021/003-PMi-cPL/SEMSA-D. origem: dispensa de 
licitação nº 003/2021-PMi-cPl/seMsa. objeto: a iNstalaÇÃo de 01 
aParelHo de raio-x Marca cdK Modelo diafix Hf 500 e 01 Proces-
sadora Para filMes de raio-x Marca Macrotec, JUNtaMeNte coM 
a adeqUaÇÃo eletrica Na teNsÃo de 220 v e/oU coM a PotêNcia 
Necessária Para o seU devido fUNcioNaMeNto, No obJetivo es-
PecÍfico de ateNder as Necessidadeas do HosPital e MaterNi-
dade saNtaNa, No qUe trata a rede de UrgêNcia e eMergêNcia 
de saúde Pública deste MUNiciPio de igaraPÉ Miri, e aiNda de-
correNte da graNde qUaNtidade de casos do Novo coroNavÍ-
rUs - covid-19. contratado: sMart solUÇÕes HosPitalares eireli, 
cNPJ Nº 04.707.446/0001-01. valor global: r$ r$ 22.800,00. vigência: 
21/06/2021 à 21/07/2021.

Protocolo: 694841

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

REAviSo DE LicitAçÕES
coNfoRME NotificAção 

Nº471/2021/6ª coNtRoLADoRiA/tcM-PA
PREGão ELEtRôNico Nº 061/2021-PP/SRP

o PREGoEiRo DA PREfEituRA MuNiciPAL DE iPixuNA Do PARÁ - PA,
torNa Público qUe foi reMarcada a data da licitaÇÃo Na Moda-
lidade PregÃo eletrôNico Nº 061/2021, a qUal teM coMo obJetivo 
o registro de PreÇo Para a fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de 
eMPresa Para iNstalaÇÃo, MaNUteNÇÃo corretiva e PreveNtiva 
de aParelHos de ar coNdicioNados e refrigeraÇÃo das secre-
tarias do MUNiciPio de iPixUNa do Pará, qUe seria No dia 27 de 
agosto de 2021 ás 14:30Hs, e agora Passa a ser No dia 03 de 
seteMbro de 2021 ás 08:30Hs, No Portal de coMPras Públicas.
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PREGão ELEtRôNico Nº 062/2021-PP/SRP
o PREGoEiRo DA PREfEituRA MuNiciPAL DE iPixuNA Do PARÁ - PA, 
torNa Público qUe foi reMarcada a data da licitaÇÃo Na Moda-
lidade PregÃo eletrôNico Nº 062/2021, a qUal teM coMo obJetivo 
o registro de PreÇo Para a fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de 
eMPresa Para refeiÇÕes acoNdicioNadas eM MarMitex, visaNdo 
ateNder as Necessidades das secretarias do MUNiciPio de iPi-
xUNa do Pará, qUe seria No dia 30 de agosto de 2021 ás 08:30Hs, 
e agora Passa a ser No dia 03 de seteMbro de 2021 ás 14:30Hs, 
No Portal de coMPras Públicas.

PREGão ELEtRôNico Nº 063/2021-PP/SRP
o PREGoEiRo DA PREfEituRA MuNiciPAL DE iPixuNA Do PARÁ - PA,
torNa Público qUe foi reMarcada a data da licitaÇÃo Na Moda-
lidade PregÃo eletrôNico Nº 063/2021, a qUal teM coMo obJeti-
vo o registro de PreÇo Para a fUtUra e eveNtUal aqUisiÇÃo de 
Kit MaterNidade, visaNdo ateNder as Necessidades da secreta-
ria MUNiciPal de assisteNcia social do MUNiciPio de iPixUNa do 
Pará, qUe seria No dia 27 de agosto de 2021 ás 08:30Hs, e agora 
Passa a ser No dia 06 de seteMbro de 2021 ás 08:30Hs, No Portal 
de coMPras Públicas.

Protocolo: 694842

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

AviSo DE LicitAção: 
PREGão ELEtRôNico Nº 041/2021/fMS/SRP/PE

o fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 02/09/2021, às 08:30h (horário de brasília), 
licitação sob modalidade Pregão eletrônico Nº 041/2021/PMJ/srP/Pe, tipo 
menor preço por item, objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para aqUisi-
ÇÃo de veÍcUlos (caMiNoete 4x4 e qUadriciclo 4x4), destiNados 
À secretaria MUNiciPal de saúde de JacacareacaNga/Pa. o edital 
estará disponível nos sites do Município, (https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br), https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mu-
ral de licitações do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com

AviSo DE LicitAção: 
PREGão ELEtRôNico Nº 042/2021/fms/SRP/PE

o fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga-Pá, comunica aos interes-
sados que realizará no dia 02/09/2021, às 10:00h (horário de brasília), licitação 
sob modalidade Pregão eletrônico Nº 042/2021/fms/srP/Pe, tipo menor preço 
por item, objeto: “contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de 
desinfecção com sanitização na área interna e externa de Unidades básicas de 
saúde, secretaria de saúde e Hospital Municipal” de Jacareacanga/Pa. o edital 
estará disponível nos sites do Município, (https://www.portaldecompraspublicas.
com.br), https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licita-
ções do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

AviSo DE LicitAção: 
PREGão ELEtRôNico Nº 043/2021/fme/SRP/PE

o fundo Municipal de Educação de Jacareacanga-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 02/09/2021, às 13:00h (horário de brasí-
lia), licitação sob modalidade Pregão eletrônico Nº 043/2021/fme/srP/Pe, 
tipo menor preço por item, objeto: “ata de registro de Preços para futura 
contratação de serviços de transporte escolar em função da Manutenção 
do Programa Nacional de apoio ao transporte escolar PNate de Jacarea-
canga/Pa. o edital estará disponível nos sites do Município, (https://www.
portaldecompraspublicas.com.br), https://jacareacanga.pa.gov.br/catego-
ria/licitacoes/, Mural de licitações do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacanga-
cpl21@gmail.com.

AviSo DE LicitAção: 
PREGão PRESENciAL Nº 001/2021/PMJ/SRP/PP

A Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pá, comunica aos interessados 
que realizará no dia 02/09/2021, às 09:00h (horário de brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Presencial Nº 001/2021/pmj/srP/Pp, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de PreÇo Para eveNtUal coNtrataÇÃo de 
Pessoa JUrÍdica esPecialiZada eM locaÇÃo de MaqUiNas Pesadas 
Para ateNder as Necessidades das secretarias e fUNdos do MUNi-
cÍPio de JacareacaNga - Pa. o edital estará disponível nos sites do Municí-
pio, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações 
do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

o EDitAL EStARÁ DiSPoNívEL NoS SitES DoS
AviSo DE LicitAção: 

PREGão PRESENciAL Nº 002/2021/PMJ/SRP/PP
A Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pá, comunica aos interessados 
que realizará no dia 02/09/2021, às 15:00h (horário de brasília), licitação 
sob modalidade Pregão Presencial Nº 002/2021/pmj/srP/Pp, tipo menor 
preço por item, objeto: registro de PreÇo Para a coNtrataÇÃo de 
eMPresa JUrÍdica esPecialiZada  eM traNsPorte de coMbUstivel, 
a fiM de ateNder as Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal de Ja-
careacaNga, fUNdos e secretarias”. o edital estará disponível nos sites 
do Município, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de 
licitações do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

AviSo DE LicitAção: 
PREGão PRESENciAL Nº 003/2021/PMJ/SRP/PP

A Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pá, comunica aos interessados 
que realizará no dia 03/09/2021, às 08:00h (horário de brasília), licitação 
sob modalidade Pregão Presencial Nº 003/2021/pmj/srP/Pp, tipo menor 
preço por item, objeto: registro de Preços para eventual Prestação de ser-
viços de organização de eventos como: carnacaré, festival de Praia Jacaré 
verão, aniversário da cidade, festas Juninas e entre outros eventos no 
decorrer do ano de 2021. o edital estará disponível nos sites do Município, 
https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações 
do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.
Luiz Henrique Lacerda Lopes -Pregoeiro

AviSo DE cHAMADA PúBLicA Nº iNEx/029/2021-fMS
o fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga-Pá, torna público que esta-
rá realizando o credeNciaMeNto Nº iNex/029/2021-fMs, inexigibilidade 
iNex/029/2021-fMs. objeto: coNtrataÇÃo de ProfissioNais MÉdi-
cos esPecialiZados, Na Modalidade de Processo de iNexigibi-
lidade, Para credeNciaMeNto de Pessoas fÍsicas, Para ateNder 
Nas segUiNtes esPecialidades MÉdicas: MÉdico cliNico geral de 
PlaNtÃo, cirUrgia geral, aNestesiologia, giNecologia/obste-
trÍcia, Pediatria/NeoNatologia ortoPedia e traUMatologia e ser-
viÇos esPecialiZados eM exaMes de UltrassoNografias. abertura 
de 20/08/2021 á 13/09/2021, o recebimentos dos credenciamentos serão 
através do e-mail da comissão de licitação: jacareacangacpl21@gmail.com.
o edital estará disponível no sítio do Município, https://jacareacanga.pa.
gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do tcM-Pa (https://www.
tcm.pa.gov.br/), e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.Ramon de 
Melo carrera - Presidente

Protocolo: 694843

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MocAJuBA
AviSo DE LicitAção 

PREGão ELEtRôNico Nº PE.013.2021.PMM.SEMAD 
ÓrgÃo: Município de Mocajuba/secretaria Municipal de administração - 
seMad - Prefeitura Municipal de Mocajuba - PMM / Uasg - 980491. obje-
to: aquisição de Material de consumo (Higiene, limpeza e descartável), 
para atender às demandas do Prédio sede da Prefeitura e respectivas se-
cretarias do Município de Mocajuba/Pa. data, Hora e local de abertura: 
02 de setembro de 2021 às 10h00mm, no www.comprasnet.gov.br. edital 
e informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, 
na sala da divisão de licitação, situada no mesmo endereço supracitado, 
onde o edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante apre-
sentação de mídia (cd-r ou dvd-r) virgem, pelo interessado que se iden-
tificar, através de preenchimento de formulário próprio do órgão ou através 
do Portal da transparência no site do tcM/Pa. cosme Macedo Pereira 
- Prefeito de Mocajuba.

Protocolo: 694844

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

MuNicíPio DE ÓBiDoS - PA
ExtRAto DE tERMo ADitivo

3º termo aditivo de Prorrogação do prazo contratual por mais 90 dias ao 
contrato administrativo n°001/2020/PMo/seMdes, proveniente da dis-
pensa de licitação n° 020/2020/PMo/seMdes. objeto do contrato: loca-
ção do imóvel localizado na avenida Prefeito Nelson souza, nº 672, bairro 
de fátima - Óbidos/Pa, para o funcionamento da secretaria Municipal de 
desenvolvimento social - seMdes. contratado: teodÓsio gUiMarÃes 
farias, cPf nº 066.122.962-91. vigência: 29/07/2021 e término em 
26/10/2021.  ALDANEtE DoS SANtoS fARiAS viANA - Secretária 
da SEMDES - Dec. 020/2021.

Protocolo: 694847

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ

fuNDEB
ExtRAto DE coNtRAto Nº 20210260

oRiGEM: PREGão Nº PE SRP 034/2021
coNtrataNte........: fUNdeb
coNtratada(o).....: ceNtro eletrico ltda
cNPJ: 30.590.099/0001-90
obJeto.......: contratação de empresa para o fornecimento de materiais 
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elétricos para atender as necessidades de manutenção/instalação elétrica 
nas unidades escolares.
valor total..............: r$ 22.013,25 (vinte e dois mil, treze reais e vinte 
e cinco centavos).
PrograMa de trabalHo…: exercício 2021 atividade, 2.096, 2.101 clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
vigêNcia: 05 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MARK JoNNY SANtoS SiLvA
secretário MUNiciPal de edUcaÇÃo

Protocolo: 694848

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ
fuNDo MuNiciPAL DE EDucAção

ExtRAto DE coNtRAto Nº 20210261
oRiGEM: PREGão Nº PE SRP 034/2021

coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: ceNtro eletrico ltda
cNPJ: 30.590.099/0001-90
obJeto.......: contratação de empresa para o fornecimento, sob demanda, 
de material elétrico para atender as necessidades da secretaria Municipal 
de educação e rede de ensino.
valor total..............: r$ 6.120,30 (seis mil, cento e vinte reais e trinta 
centavos)
PrograMa de trabalHo…: exercício 2021 atividade, 2.045, 2.047 clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
vigêNcia: 06 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MARK JoNNY SANtoS SiLvA
secretário MUNiciPal de edUcaÇÃo

Protocolo: 694849

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ
fuNDo MuNiciPAL DE EDucAção

ExtRAto DE coNtRAto Nº 20210269
oRiGEM: PREGão Nº PE SRP 040/2021

coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: gesse costa leNci e cia ltda Me cNPJ: 
14.310.917/0001-05
obJeto.......: contratação de empresa para o fornecimento de peças para 
manutenção das motocicletas que pertencem a secretaria Municipal de 
educação.
valor total................: r$ 23.839,00 (vinte e três mil, oitocentos e 
trinta e nove reais)
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.047, Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
vigêNcia: 16 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MARK JoNNY SANtoS SiLvA
secretario

Protocolo: 694863

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ
fuNDo MuNiciPAL DE EDucAção

ExtRAto DE coNtRAto Nº 20210272
oRiGEM: PREGão Nº PE SRP 040/2021

coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: r c alves Moto Pecas Me
cNPJ: 13.031.619/0001-05
obJeto.....: contratação de empresa para o fornecimento de peças para 
manutenção das motocicletas que pertencem a secretaria Municipal de 
educação.
valor total................: r$ 24.667,29 (vinte e quatro mil, seiscentos e 
sessenta e sete reais e vinte e nove centavos).
PrograMa de trabalHo…: exercício 2021 Atividade, 2.047, Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
vigêNcia: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MARK JoNNY SANtoS SiLvA
secretario

Protocolo: 694864

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ
fuNDo MuNiciPAL DE EDucAção

ExtRAto DE coNtRAto Nº 20210273
oRiGEM: PREGão Nº PE SRP 040/2021

coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: N M soares ferNaNdes eireli
cNPJ: 4.730.550/0001-88
obJeto.....: contratação de empresa para o fornecimento de peças para 
manutenção das motocicletas que pertencem a secretaria Municipal de 
educação.
valor total................: r$ 6.681,45 (seis mil, seiscentos e oitenta e um 
reais e quarenta e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.047, Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
vigêNcia: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MARK JoNNY SANtoS SiLvA
secretario

Protocolo: 694865

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

1ª ALtERAção Ao EDitAL - 
coNcoRRêNciA n° 3/2021-00002 

A Prefeitura Municipal de Paragominas, devidamente inscrita no cNPJ/
Mf nº 05.193.057/0001-78, com sede na rua do contorno, nº 1212, cen-
tro, por meio da comissão Permanente de licitação, no uso de suas atri-
buições, em decorrência de equívoco na digitação referente ao edital da 
coNcorrêNcia n° 3/2021-00002, que tem por objeto: “contratação de 
empresa especializada para execução de serviços para execução das obras 
de construção de 101 (cento e uma), unidades habitacionais no Município 
de Paragominas, referente ao convênio entre o Ministério do desenvolvi-
mento regional, defesa civíl e Prefeitura de Paragominas” torna público e 
oficializa a presente “Alteração” em epígrafe, conforme a redação a seguir: 
exclUi-se o iteM 13.1.1 da claúsUla 13 do edital. 13.1.1. deverá a 
concorrente apresentar o registro cadastral emitido pela prefeitura munici-
pal dentro do envelope nº 01 - habilitação, porém o mesmo não substitui 
os documentos relacionados neste edital e seus anexos, devendo ser obri-
gatórios a sua apresentação por todos os licitantes; Paragominas/Pa 18 de 
agosto de 2021. Luciana Brito vieira - Presidente da cPL.

Protocolo: 694867

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS

ExtRAto 1º tERMo ADitivo Ao coNtRAto 20200268
oRiGEM: coNtRAto nº 20200268

decorreNte: PregÃo Nº 9/2019-003seMad
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas/seMad
coNtratada: J. s. soUsa telecoMUNicaÇÕes
obJeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada eM serviÇos de 
MaNUteNÇÃo PreveNtiva e corretiva coM sUbstitUiÇÃo eveNtUal 
de eqUiPaMeNtos e PeÇas, sUPorte, MoNitoraMeNto e acesso re-
Moto Para iNfraestrUtUra eM iNstalaÇÕes de telefoNia fixa da 
PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas, estado do Pará.
coNtratado: J. s. soUsa telecoMUNicaÇÕes-Me
valor iNicial do coNtrato: r$ 8.979,58 (oito mil, novecentos e seten-
ta e nove reais e cinquenta e oito centavos)
vigêNcia iNicial do coNtrato: 03 de Julho de 2020 a 03 de Julho de 2021.
valor do coNtrato aPÓs 1º tac: r$ 17.959,16(dezessete mil nove-
centos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).
vigêNcia do coNtrato aPÓs 1º tac: 03 de Julho de 2020 a 03 de Julho 
de 2022.
valor aditado No 1º tac: r$ 8.979,58 (oito mil, novecentos e setenta 
e nove reais e cinquenta e oito centavos), e o PraZo de 12(doze) meses 
(03 de Julho de 2021 a 03 de Julho de 2022).
data do aditivo: 30/06/2021

Protocolo: 694802

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS

AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 055/2021

PRocESSo ADMiNiStRAtivo Nº 8/2021-055PMP
A PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS, por intermédio da se-
cretaria Municipal de obras, mediante a Pregoeira devidamente designada, 
torna público que às 09:00 horas do dia 02 de setembro de 2021, fará re-
alizar licitação na modalidade PregÃo eletrôNico, do tipo menor preço, 
pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para registro de PreÇos Para coN-
trataÇÃo de eMPresa esPecialiZada eM forNeciMeNto de areia 
grossa, areia MÉdia, areia fiNa Para levaNte, brita N° 1, PÓ de 
brita e Pedra de MÃo, Para ateNder a secretaria MUNiciPal de 
obras-seMob, No MUNicÍPio de ParaUaPebas, estado do Pará, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar- se nas depen-
dências da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na central de licitações e contratos da PrefeitUra MUNiciPal de Pa-
raUaPebas, localizada no Morro dos ventos, quadra especial, s/Nº, bairro 
beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste avi-
so, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do tcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPebas - Pa, 19 de agosto de 2021.
MiDiANE ALvES RufiNo LiMA

Pregoeira
Protocolo: 694791
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EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210443

oRiGEM PREGão Nº 8/2020-046PMP
coNtrataNte PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas
coNtratada(o) cristalfarMa coM. rePreseNt. iMPort. e exPorta-
ÇÃo ltda
obJeto aquisição de equipamento de Proteção individual (ePi) e insumos, 
com entrega parcelada, para atender as necessidades da secretaria Muni-
cipal de saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuá-
rios de saúde,  e ainda o enfrentamento do novo corona vírus (covid-19) 
do município de Parauapebas, estado do Pará.
valor total r$ 580.347,00 (quinhentos e oitenta mil, trezentos e qua-
renta e sete reais).
vigêNcia 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura
data da eMissÃo 11 de agosto de 2021

Protocolo: 694606

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210441

oRiGEM PREGão Nº 8/2020-0019PMP/ARP Nº 20210066
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) qUalitY coMercio e serviÇos 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$ 220.732,82 (duzentos e vinte mil, setecentos e trinta e 
dois reais e oitenta e dois centavos)
vigêNcia 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
data da eMissÃo 11 de agosto de 2021

Protocolo: 694610

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210444

oRiGEM PREGão Nº 8/2020-046PMP
coNtrataNte PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas
coNtratada(o) sUPreMa HosPitalares eireli
obJeto aquisição de equipamento de Proteção individual (ePi) e insumos, 
com entrega parcelada, para atender as necessidades da secretaria Muni-
cipal de saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuá-
rios de saúde,  e ainda o enfrentamento do novo corona vírus (covid-19) 
do município de Parauapebas, estado do Pará.
valor total r$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais).
vigêNcia 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura
data da eMissÃo 11 de agosto de 2021

Protocolo: 694608

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210449

oRiGEM PREGão Nº 8/2020-0019PMP/ARP Nº 20210055
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) J. MartiMelo costa e cia ltda
obJeto aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da secretaria 
Municipal de assistência social, no Município de Parauapebas, estado do Pará.
valor total r$ 9.858,42 (nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e 
quarenta e dois centavos)
vigêNcia 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
data da eMissÃo 11 de agosto de 2021

Protocolo: 694609

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS

ExtRAto 1º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 20190162
oRiGEM: coNtRAto nº 20190162

decorreNte: Pregao Nº9/2018-01sePlaN
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas/ segov
coNtratado: fortel fortaleZa telecoMUNicaÇoes ltda.
obJeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada eM serviÇos de 
iNstalaÇÃo e forNeciMeNto de liNK dedicado de PoNtos de aces-
so À iNterNet Nas vilas afastadas do ceNtro da cidade de Pa-
raUaPebas, No estado Para.
valor iNicial do coNtrato: r$ 7.420.925,00 (sete milhões, quatro-
centos e vinte mil, novecentos e vinte e cinco reais).
vigêNcia iNicial do coNtrato: 07 de Maio de 2019 a 07 de Novembro 
de 2021.
valor do coNtrato aPÓs 1º tac: r$ 7.838.907,00 (sete milhões, oito-
centos e trinta e oito mil, novecentos e sete reais).
vigeNcia do coNtrato aPÓs 1º tac: inalterada.
valor aditado No 1º tac: r$ 417.982,00 (quatrocentos e dezessete 
mil, novecentos e oitenta e dois reais).
data do aditivo: 14/06/2021

Protocolo: 694599

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS

ExtRAto 4º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 20170225
oRiGEM: coNtRAto nº 20170225

decorreNte: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2017-012seMsa
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas/ seMsa
coNtratado: traNsMag Mbc coNstrUÇÕes ltda-ePP
obJeto: locaÇÃo de iMÓvel destiNado ao fUNcioNaMeNto ProvisÓrio 
da UNidade básica da saúde rio verde, localiZado Na rUa do co-
Mercio, Nº 172, esqUiNa coM a rUa 24 de MarÇo, edifÍcio esPlaNada, 
bairro rio verde, Nesta cidade de ParaUaPebas, estado do Pará.
valor iNicial do coNtrato: r$ 554.400,00 (quinhentos e cinquenta e 
quatro mil e quatrocentos reais).
vigêNcia iNicial do coNtrato: 30 de Junho de 2017 a 30 de Junho de 2018.
valor do coNtrato aPÓs 4º tac: r$ 2.977.344,60 (dois milhões, no-
vecentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e ses-
senta centavos).
vigêNcia do coNtrato aPÓs 4º tac: 30 de Junho de 2017 a 30 de Junho de 2022.
valor aditado No 4° tac: r$ 759.744,60(setecentos e cinquenta e 
nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), e o 
PraZo de 12 (doze) meses (30 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2022).
data do aditivo: 28/06/2021.

Protocolo: 694604

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAS
RESuLtADoS DE JuLGAMENto 

toMADA DE PREçoS Nº 002/2021 
A comissão Permanente de Licitação do Município de Placas - Pará, 
torna público o resultado de julgamento da documentação de Proposta 
de Preço da toMada de PreÇo Nº 002/2021, nos termos do art.48, §3º 
da lei 8.666/93. objetivando a construção do Monumento aos Pioneiros 
no Município de Placas, conforme convênio nº 07/2021 firmado com a 
sec. de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas. após sub-
metidos às conferencias do setor de engenharia e da comissão de licitação 
do município, foi classificada a proposta da empresa v s serviços de 
locações eireli, cNPJ 36.908.164/0001-69. declara a empresa vencedora 
do certame no valor global total de r$ 345.981,80(trezentos e quarenta e 
cinco mil novecentos e oitenta e um mil e oitenta centavos). os autos do 
processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, 
a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente. 
Shayane Nayara farias Kostov - Presidente da comissão Permanente 
de Licitação.

REtificAção 
Na publicação do Extrato de contrato 20210181. circulada no d.o.U, 
seção 3 pág. 181 no dia 13 de agosto 2021 e na doe/Pa pág. 89 no dia 
16 de agosto 2021, resolve Retificar no seguinte aspecto: oNDE SE Lê: 
valor total: r$ 1.087.566,76 (um milhão e oitenta e sete mil quinhentos e 
sessenta e seis reais e setenta e seis centavos): LEiA-SE: r$ 239.954,75 
(duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e se-
tenta e cinco centavos). Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal.
Na publicação do Extrato de contrato nº 20210182. circulada no 
d.o.U seção 3 pág. 181 no dia 13 de agosto 2021 e na doe/Pa pág. 89 no 
dia 16 de agosto 2021, resolve Retificar no seguinte aspecto: oNDE SE Lê: 
valor total: r$ 1.087.566,76 (um milhão e oitenta e sete mil quinhentos e 
sessenta e seis reais e setenta e seis centavos); LEiA-SE: r$ 71.482,37 
(setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centa-
vos). Gilberto Bianor dos Santos Paiva - Secretário Municipal de Saúde. 
Na publicação do Extrato de contrato nº 20210183. circulada no 
d.o.U seção 3 pág. 181 no dia 13 de agosto 2021 e na doe/Pa pág. 89 
no dia 16 de agosto 2021, resolve Retificar no seguinte aspecto: oNDE SE 
Lê: valor total: r$ 1.087.566,76 (um milhão e oitenta e sete mil quinhen-
tos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos); LEiA-SE: r$ r$ 
38.999,04 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quatro 
centavos). Erika cristina Alves de Jesus-Sec. de Assistência Social 
Na publicação do Extrato de contrato nº 20210184. circulada no 
d.o.U seção3 pág. 181 no dia 13 de agosto 2021, pág. 181 e na doe/Pa 
pág. 89 no dia 16 de agosto 2021, resolve Retificar no seguinte aspecto: 
oNDE SE Lê: valor total: r$ 1.087.566,76 (um milhão e oitenta e sete mil 
quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos); LEiA-SE: r$ 
52.099,21 (cinquenta e dois mil, noventa e nove reais e vinte e um centa-
vos). João Batista ferreira da Silva - Sec. de Meio Ambiente. 
Na publicação do Extrato de contrato nº 20210185. circulada no 
d.o.U seção 3 pág. 181 no dia 13 de agosto 2021 e na doe/Pa pág. 89 no 
dia 16 de agosto 2021, resolve Retificar no seguinte aspecto: oNDE SE Lê: 
valor total: r$ 1.087.566,76 (um milhão e oitenta e sete mil quinhentos e 
sessenta e seis reais e setenta e seis centavos); LEiA-SE: r$ 48.617,16 
(quarenta e oito mil seiscentos e dezessete reais e dezesseis centavos).
Na publicação do Extrato de contrato nº 20210186. circulada no 
d.o.U seção 3 pág. 181 no dia 13 de agosto 2021 e na doe/Pa pág. 89 no 
dia 16 de agosto 2021, resolve Retificar no seguinte aspecto: onde se lê 
valor total: r$ 1.087.566,76 (um milhão e oitenta e sete mil quinhentos 
e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos); leia-se r$ 32.497,86 
(trinta e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis 
centavos); Marcelo Wilton Rodrigues Leal - Secretário de Educação.

Protocolo: 694869
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE REDENção
ExtRAto Do EDitAL DE RESuLtADo DEfiNitivo EM PERíciA 

MéDicA Nº 001/2021
coNcuRSo PúBLico Nº 001/2020

o Município de Redenção, Estado do Pará informa que na data de 20 
de agosto de 2021, será publicado na integra o Edital de Resultado Defini-
tivo dos candidatos que compareceram para a Perícia Médica nº 001/2021, 
aptos para a nomeação do concurso Público nº 001/2020 realizado pelo 
instituto bezerra Nelson ltda - iviN, c.N.P.J. nº 08.197.465/0001-96, nos 
seguintes sites: Prefeitura Municipal de redenção, federação das associa-
ções de Municípios do Pará - faMeP, instituto bezerra Nelson - iviN e câmara 
Municipal de redenção-Pa, nesta última conforme prescrito no art. 74 da lei 
orgânica do Município. e para que não se alegue desconhecimento por quem 
de direito, é feito o presente extrato. redenção-Pa, 20 de agosto de 2021. 
MARcELo fRANçA BoRGES - Prefeito Municipal

Protocolo: 694871

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

AviSo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 018/2021-PMSiP

obJeto: aquisição de Pá carregadeira (MecaNiZaÇÃo agrÍcola), 
em consonância com o Convênio nº908741/2020, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de santa izabel do Pará e o Ministério da agricultura, 
Pecuária e abastecimento; eMPresa HoMologada: ZUcatelli eMPre-
eNdiMeNtos ltda, com cNPJ Nº 01.241.313/0001-02; valor global: r$ 
493.000,00 (quatrocentos noventa e três mil reais); data da Homologa-
ção: 19/08/2021; ordenador: EvANDRo BARRoS WAtANABE, Prefei-
to Municipal de Santa izabel do Pará.

Rosinaldo ferreira de freitas
Pregoeiro/PMsiP.

Protocolo: 694803

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtA MARiA Do PARÁ
ExtRAto DE tERMo ADitivo 

esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20200803.  contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa cNPJº05.149.174/0001-34. 
contratado: santa rosa construtora ltda, cNPJ nº 17.942.130/0001-46. 
objeto: contratação de empresa de engenharia Para recuperação de es-
tradas vicinais, objetivando a recuperação da trafegabilidade: vicinal são 
João da Mata, vicinal do cajú, vicinal conceição, vicinal santo antônio, 
em santa Maria do Pará/Pa, através da setran, convênio sob n° 054/2020 
Processo n° 2020/495166. Prorrogação do prazo da vigência contratual. 
fundamento legal: artigo 57, § 1º, inciso iv, da lei nº 8.666/93. vigência: 
09/08/2021 a 09/02/2022. data de assinatura: 08/08/2021

Protocolo: 694872
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA DE SANtARéM
SEcREtARiA MuNiciPAL DE fiNANçAS
PoRtARiA Nº 033/2021 - SEfiN/GAB
Santarém (PA), 27 de julho de 2021

a secretária Municipal de finanças, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto nº 001/2021 - gaP/PMs, de 01/01/2021, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento às disposições da lei geral de 
licitações.
resolve:
art. 1º designar as servidoras lUciNÉia Maria Pereira rêgo, matrí-
cula nº 22209, como fiscal titular e lirete sabiNo Maia, matrícula nº 
52087, como fiscal substituto, do contrato do Processo administrativo nº 
2021/014- sefiN, que tem como objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviço de publicação de atos da administração pública e 
de interesse público no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e 

Jornal de grande circulação no estado do Pará, para atender a secretaria 
Municipal de finanças, com atuação em conjunto ou isoladamente, com 
observância da legislação vigente.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
dê-se ciência. cumpra-se. registre-se e Publique-se.
gabinete da secretária Municipal de finanças, em 27 de julho de 2021.

Maria Josilene Lira Pinto
secretária Municipal de finanças
decreto nº 001/2021 - gaP/PMs

PoRtARiA Nº 042/2021 - SEfiN/GAB,
DE 02 DE AGoSto DE 2021.

a secretária Municipal de finanças, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto nº 001/2021 - gaP/PMs, de 01/01/2021, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento às disposições da lei geral de 
licitações.
resolve:
art. 1º designar a comissão de fiscalização composta pelos servidores 
Marcelo Moita cardoso, chefe da divisão de fiscalização tributária, 
matrícula nº 64149; vilberto sá da silva, chefe da divisão de aten-
dimento ao contribuintematrícula nº 3704; raiMUNdo alfredo caNto 
seixas,técnico da receita Municipal, matrícula nº 65213; Maria JosiaNe 
de soUsa Maia, Procuradora Jurídica da secretaria de administração e 
Governo, matrícula nº 17056, para atuarem como fiscal de contrato do 
Processo administrativo nº 2021/016 - sefiN, que tem como objetoPresta-
ção de serviços de notória especialização para emissão de parecer técnico e 
proposta de atualização da legislação tributária do Município de santarém.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
dê-se ciência. cumpra-se. registre-se e Publique-se.
gabinete da secretária Municipal de finanças, em 02 de agosto de 2021.

Maria Josilene Lira Pinto
secretária Municipal de finanças
decreto nº 001/2021 - gaP/PMs

Protocolo: 694937

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM
SEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEStRutuRA

AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 027/2021-SEMiNfRA

objeto: aqUisiÇÃo de gas de coZiNHa glP 13Kg e ciliNdro de gás 
P45 Kg Para ateNder as Necessidades da secretaria MUNici-
Pal de iNfraestrUtUra de saNtarÉM/Pa. total de itens licitados 2. 
edital: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
01/09/2021 às 10h00 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. in-
formações gerais: o edital está disponível na página eletrônica www.san-
tarem.pa.gov.br.

santarém (Pa), 19 de agosto de 2021.
ANA fLÁviA LoPES fERREiRA
Pregoeira Municipal/seMiNfra

Protocolo: 694880

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM
SEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEStRutuRA

ERRAtA DE AviSo DE EDitAL
toMADA DE PREçoS N° 003/2021 - SEMiNfRA

objeto: aMPliaÇÃo do Mercado MUNiciPal, de saNtarÉM / Pa. Publi-
cado na edição do ioePa, nº 34.674, no dia 18 de agosto 2021 - página 
202. oNde lê-se: “abertura das propostas: 10/09/2021”. leia-se: “aber-
tura das propostas: 13/09/2021”. as demais informações permanecem 
inalteradas. santarém (Pa), 19 de agosto de 2021. Ana flavia Lopes 
ferreira -Presidente da cPL/SEMiNfRA.

Protocolo: 694882

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM - SEMSA
DEciSão. Processo Administrativo de Responsabilização nº 002/2021 
- SEMSA. No exercício das atribuições a mim conferidas pelo decreto nº 
744/2021 - gaP/PMs, adoto como fundamento deste ato, as conclu-
sões contidas no relatório final da comissão de Processo administrativo 
de responsabilização nº 002/2021 - seMsa e as recomendações da Pro-
curadoria Jurídica contidas no Parecer nº 03/PgM desta secretaria, para 
deixar de aplicar a multa prevista no relatório final, uma vez que não foi 
apresentado demonstrativo de cálculo e em razão do contrato de ges-
tão n° 011/2018, não prever a formula ou percentual para seu cálculo. 
aplico 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, 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 a sUsPeNsÃo temporária de partici-
pação 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, 
por infringência aos incisos iii, xxxv, xliii, xliv, lxix, lxx, lxxiii,  da 
cláusula terceira do contrato de gestão n° 011/2018. Pela inexecução 
parcial do contrato, em atenção ao artigo 87 da lei n. 8.666/1993, de-
terMiNo: a intimação do instituto Pan americano de gestão, cNPJ nº 
14.707.792/0001-43, mediante edital, do inteiro teor desta decisão, com 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação, para recurso (art. 
109, iii da lei nº 8.666/93). Publique-se. registre-se. santarém, 18 de 
agosto de 2021. vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal 
de Saúde/Dec. Nº 744/2021 - GAP/PMS.
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PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM - SEMSA
DESPAcHo HoMoLoGAtÓRio 

HoMologo, para que produza seus efeitos legais a adesÃo de ata de re-
gistro de PreÇo 005/2021-seMsa, Processo administrativo 080/2021, 
cujo objeto é adesÃo a ata de registro de PreÇo 005/2021. Proces-
so adMiNistrativo 080/2021, tendo Por objeto “aquisição de combus-
tíveis Para atender a demanda da secretaria Municipal de saúde” tendo 
como Órgão gerenciador o Município de santarém, através da secretaria 
Municipal de administração e governo - seMag, no qual consagrou como 
contratada a empresa: Posto floresta ltda - epp, com sede, na av. Moa-
çara, 742, bairro floresta - ceP: 68.025-740 - santarém - Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 05.610.038/0001-08, representada neste ato pela 
sra. Maria do Perpetuo socorro sousa barbosa, cPf 195.270.392-15, rg 
2162916 ssP/Pa. Procedimento no valor de r$ 954.911,20 (novecentos 
e cinquenta e quatro mil, novecentos e onze reais e vinte centavos). Para 
que produza seus efeitos legais, determinando ainda: a) chamamento da 
empresa para celebrar contrato; b) que seja procedida à devida publicida-
de. vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal de Saúde/
Decreto nº 744/2021 - GAP/PMS.

Protocolo: 694884
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE São DoMiNGoS Do cAPiM
AviSo DE LicitAção

toMADA DE PREço Nº 2/2021-00006 
o Município de São Domingos do capim através da presidente da 
c.P.l. torna público a abertura de processo licitatório para coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecialiZada eM serviÇos de eNgeNHaria e coNs-
trUÇÃo civil, visaNdo a coNstrUÇÃo do Mercado MUNiciPal, eM 
ateNdiMeNto a deMaNda da secretaria de adMiNistraÇÃo e fi-
NaNÇas do MUNiciPio de sÃo doMiNgos do caPiM/Pa, de acordo 
coM ProJeto, MeMorial discritivo e PlaNilHas orÇaMeNtárias 
qUe sÃo Partes iNseParáveis desse edital. a abertura será no dia 
09/09/2021 às 14:00 horas, na sala de reunião da comissão Permanente 
de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro sodré, nº 206, bairro centro, 
são domingos do capim/Pa, ceP: 68.635-000, com visita técnica nos dias 
01 e 02 de seteMbro de 2021, com horário de saída às 08:00 horas do 
prédio da Prefeitura, o edital está disponível no site do tcM e na prefei-
tura Municipal deste Município das 08h00min às 13h00min, de segunda a 
sexta-feira.

toMADA DE PREço Nº 2/2021-00007
o Município de São Domingos do capim através da presidente da c.P.l. 
torna público a abertura de processo licitatório para coNtrataÇÃo de 
eMPresa esPecialiZada eM serviÇos de eNgeNHaria e coNstrU-
ÇÃo civil, visaNdo a coNstrUÇÃo do ceNtro de refereNcia da 
assisteNcia social (cras), eM ateNdiMeNto a deMaNda da secre-
taria de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas do MUNiciPio de sÃo doMiN-
gos do caPiM/Pa, de acordo coM ProJeto, MeMorial discritivo 
e PlaNilHas orÇaMeNtárias qUe sÃo Partes iNseParáveis desse 
edital. a abertura será no dia 09/09/2021 às 10:00 horas, na sala de 
reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. 
lauro sodré, nº 206, bairro centro, são domingos do capim/Pa, ceP: 
68.635-000, com visita técnica nos dias 01 e 02 de seteMbro de 2021, 
com horário de saída às 08:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está 
disponível no site do tcM e na prefeitura Municipal deste Município das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.

PREGão PRESENciAL PARA 
REGiStRo DE PREçoS Nº 9/2021-00046 

o Município de São Domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público o processo licitatório do tipo Menor Preço por item que versa so-
bre o registro de PreÇos Para fUtUra e eveNtUal aqUisiÇÃo de 
tUbos e oUtros Materiais de coNcreto PrÉ-Moldado, visaNdo 
ateNder as Necessidades da secretaria de adMiNistraÇÃo e fi-
NaNÇas do MUNicÍPio de sÃo doMiNgos do caPiM/Pa. a abertura 
será no dia 02/09/2021 às 10:00hs, na sala de reunião da comissão Per-
manente de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro sodré, nº 206, bairro 
centro, nesta cidade, ceP: 68.635-000. o edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, 
de segunda a sexta-feira no portal da transparência desta municipalidade 
e no mural de licitações do tcM.

PREGão ELEtRôNico SRP Nº 00040/2021 
o município de São Domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico-srP do tipo 
menor preço por item que versa sobre o registro de PreÇos Para 
fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada No 
forNeciMeNto de Kit eNxoval, eM ateNdiMeNto a secretaria de 
assistêNcia social do MUNicÍPio de sÃo doMiNgos do caPiM/Pa. 
a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habi-
litação será no dia 02/09/2021 às 14:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaos-
dc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, 
sala da comissão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. 

lauro sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/Pa, ceP: 68635-
000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data 
da publicação. PregÃo eletrôNico srP Nº 00042/2021 o município de 
são domingos do capim através da pregoeira, torna público o processo 
licitatório na modalidade Pregão eletrônico-srP do tipo menor preço por 
item que versa sobre o registro de PreÇos Para fUtUra e eveNtUal 
aqUisiÇÃo de Materiais de HigieNe e liMPeZa, eM ateNdiMeNto 
as Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal e deMais secretarias 
de sÃo doMiNgos do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 09/09/2021 às 09:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites:https://
saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.
gov.br e email: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido 
no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) 
localizada na av. dr. lauro sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/
Pa, ceP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a 
partir da data da publicação.

MARiA JoSE BAStoS Do AMARAL
Pregoeira

Protocolo: 694887
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE São féLix Do xiNGu - PA
ExtRAto DE coNtRAto

contrato n° 20210278 - PregÃo eletrôNico Nº 059/2020 - srP - con-
tratante: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo fÉlix do xiNgU - contrata-
do: aMaZoNia iNforMática eireli - Me - objeto: aqUisiÇÃo de sU-
PriMeNtos, PerifÉricos e eqUiPaMeNtos de iNforMática Para 
ateNder as secretarias: seMaPlaN, seMagov, seMfi, seMtUr, 
seMel, seMcUlt, seMagri, seMUrb e seMob. vigência: 17/08/2021 a 
31/12/2021 - valor global: r$ 90.100,00 (noventa mil e cem reais) - data 
da assinatura: 17/08/2021.

JoAo cLEBER DE SouSA toRRES
Prefeito Municipal de são félix do xingu

Protocolo: 694893

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE São MiGuEL Do GuAMÁ
AviSo DE HoMoLoGAção

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. resolve homologar 
em favor da empresa: Preserve coletora de resÍdUos ltda, cNPJ: 
09.332.562/0001-07, valor total de r$ 5.166.000,000 (cinco milhões, cen-
to e sessenta e seis reais), referente ao Pregão eletrônico Nº 025/2021, 
Processo administrativo Nº 00000113/21 que tem por objeto: registro de 
preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de coleta e transporte de resíduos urbanos (domiciliares, públicos 
e entulhos), bem como limpeza de bueiros, varrição, capina e roçagem 
para atender a secretaria municipal de infraestrutura de são Miguel do 
guamá/Pa. data da Homologação 18/08/2021. Eduardo Sampaio Go-
mes Leite - Prefeito.

AviSoS DE LicitAção 
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, por intermédio da 
secretaria Municipal de educação, torna público abertura de Processo li-
citatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão eletrônico 
srP nº 036/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de mobiliário e equipamentos de refrigeração, objetivando aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de educação de são Miguel 
do guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamen-
to será em 02/09/2021 às 09:00 horas, por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, Uasg:.980551, edital e anexos: ht-
tps://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal tcM/Pa, email cPl: smg.
pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público abertu-
ra de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pre-
gão eletrônico srP nº 037/2021, cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, obje-
tivando atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos muni-
cipais de são Miguel do guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, 
análise e julgamento será em 03/09/2021 às 09:00 horas, por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, Uasg:.980551, 
edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal tcM/
Pa, email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça 
licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público aber-
tura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão eletrônico nº 039/2021, cujo objeto é aquisição de 99.830,88 litros 
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de óleo diesel s-10 para a recuperação de 62 km  da estrada da torre 
(26,73 km) e vicinal são Mateus (35,27km) na zona rural, objetivando 
atender as necessidades da secretaria Municipal de infraestrutura e Urba-
nismo do município de são Miguel do guamá/Pa, através do convênio nº 
029/2021 celebrado entre secretaria de estado de transportes - setraN e 
Prefeitura Municipal de são Miguel do guamá- Pa. a sessão de recebimen-
to de propostas, análise e julgamento será em 06/09/2021 às 09:00 ho-
ras, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, 
Uasg:.980551, edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.
br, Portal tcM/Pa, email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licita-
ção, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
a Prefeitura Municipal de são Miguel do guamá, torna público abertura de 
Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
eletrônico nº 024/2021, cujo objeto é aquisição de 01 (uma) motonive-
ladora para atender as necessidades da secretaria Municipal de infraes-
trutura do município de são Miguel do guamá, de acordo com o convênio 
nº 892005/2019 celebrado entre superintendência do desenvolvimento 
da amazônia - sUdaM e Prefeitura Municipal de são Miguel do guamá/
Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 
08/09/2021 às 09:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.com-
prasgovernamentais.gov.br, Uasg:.980551, edital e anexos: https://www.
saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal tcM/Pa, email cPl: smg.pregao@
gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, 
horário de 08:00 Às 12:00hs. Eduardo Sampaio Gomes Leite - Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 694894

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

 
PREfEituRA MuNiciPAL DE SouRE
ExtRAto DE REGiStRo DE PREçoS

AtA DE REGiStRo DE PREçoS N° 20210255
PREGão ELEtRôNico Nº 038/2021-PE/SRP

objeto: registro de PreÇo Para a fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo 
de eMPresa Para aqUisiÇÃo de eqUiPaMeNto/Material PerMaNeN-
te coNforMe ProPosta: 11416.878000/1200-04, coNforMe esPeci-
ficaÇÕes No terMo de referêNcia. assinatura da ata:02/08/2021. 
vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. empresa adjudica-
da e homologada: W tedesco refrigeraÇÃo eirelli ePP, iNscri-
ta No c.N.P.J. nº 20.121.311/0001-16, vencedora com o valor global 
estimado de r$ 43.293,00, PolYMedH.eireli, iNscrita No c.N.P.J. 
nº 63.848.345/0001-10, vencedora com o valor global estimado de r$ 
49.540,50, r.J. coMercio aliMeNticios e serviÇos eireli, iNscrita 
No c.N.P.J. nº 29.563.124/0001-67, vencedora com o valor global esti-
mado de r$ 16.014,85, cirUrgica sao feliPe ProdUtos Para saUde 
eireli, iNscrita No c.N.P.J. nº 07.626.776/0001-60, vencedora com o 
valor global estimado de r$ 27.585,00, diNatecH coMercio rePreseN-
tacao e servicos ltda, iNscrita No c.N.P.J. nº 17.246.049/0001-21, 
vencedora com o valor global estimado de r$ r$ 129.100,00, MedPlUs 
HosPitalar coMercio e servicos eireli, iNscrita No c.N.P.J. 
nº 34.075.280/0001-19, vencedora com o valor global estimado de r$ 
123.600,00, solUMed solUcoes HosPitalares ltda, iNscrita No 
c.N.P.J. nº 26.749.239/0001-52, vencedora com o valor global estimado 
de R$ 11.889,97. A ata com os preços e demais especificações encontra-
se disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de soUre/Pa no 
setor de licitações.

tERMo DE RAtificAção cHAMADA 
PuBLicA (cREDENciAMENto) Nº. 002/2021

obJeto: credeNciaMeNto de MoNitores Para realiZaÇÃo de ofi-
ciNas cUltUrais, cUrsos livres e afiNs, Para ateNder as deMaN-
das da secretaria MUNiciPal de trabalHo, ProMoÇÃo e assistêN-
cia social. o ordenador de despesas  da(o) PrefeitUra MUNiciPal 
de soUre, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da lei nº 
8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que 
trata da contratação dos favorecidos: adriaNa MaYara silva saNtos, 
Karla aParecida de liMa, lUdMilla da costa oliveira, adelsoN 
salgado do esPirito saNto, alessaNdro Paredes barbosa, Maria 
iNeZ barbosa, daNiele feliPe saNtos, evailsoN Moraes da sil-
va, PaUlo dos saNtos, fraNcisca das cHagas PaMPloNa MeNdes, 
brUNo feliPe craveiro seNa, vem ratificar a declaração de inexigi-
bilidade de licitação para a contratação, determinando que se proceda a 
publicação do devido extrato.

AviSo DE HoMoLoGAção E ADJuDicAção 
cHAMADA PúBLicA Nº 1/2021

A Prefeitura Municipal de Soure, torna público o extrato do termo de 
adjudicação e Homologação da chamada Publica nº. 001/2021, cujo ob-
jeto é aqUisiÇÃo de gêNeros aliMeNticios da agricUltUra faMi-
liar e do eMPreeNdedor faMiliar rUral, Para ateNdiMeNto ao 
PrograMa NacioNal de aliMeNtaÇÃo escolar - PNae, visaNdo 
ateNder as Necessidades da aliMeNtaÇÃo escolar dos alUNos 
MatricUlados Nas escolas da rede MUNiciPal de eNsiNo, Para o 
aNo letivo de 2021 do MUNiciPio de soUre. os licitantes vencedores 
foram: associaÇÃo da agricUltUra faMiliar dos caMPos do Ma-
raJÓ - aafcaM, iNscrita No c.N.P.J. nº34.468.053/0001-53, nos itens 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 43, 45 e 46, 47 no valor total 
de r$ 720.810,00 (setecentos e vinte mil e oitocentos e dez reais), asso-
ciaÇÃo dos beNeficiadores de aÇai de soUre, iNscrita No c.N.P.J. 
nº 08.704.742/0001-00, no item 35, no valor total de r$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais), coPerativa dos agricUltores e agricUl-
toras faMiliares de salvaterra - cafas, iNscrita No c.N.P.J. nº 
21.338.410/0001-17, nos itens 06, 16, 37, 38, 39, 41 e 42, valor total de 
r$ 168.958,00 (cento e sessenta e oito mil e novecentos e cinquenta e 
oito reais) e cooPerativa de ProdUÇÃo coMercialiZaÇÃo da agri-
cUltUra faMiliar do Nordeste ParaeNse - cooPfaN, iNscrita No 
c.N.P.J. nº 15.232.790/0001-08, nos itens 37, 39 e 42, no valor total de r$ 
29.992,00(vinte e nove mil e novecentos e noventa e dois reais).

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº...........: 20210258

oRiGEM.....................: iNExiGiBiLiDADE Nº 6/2021-008
coNtrataNte........: PrefeitUra MUNiciPal de soUre
coNtratada(o).....: Nobe softWare de gestÃo iNtegrada ltda
obJeto......................: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada 
Para forNeciMeNto de
liceNÇa de Uso de sisteMas de gestÃo Pública eM Web iNtegra-
da, ProcessaMeNto
aUtoMatiZado da dÍvida ativa, ProcessaMeNto eletrôNico dos 
boletos Por iNterface via aPi, coNversÃo de baNco de dados 
e caPacitaÇÃo dos servidores Para Uso das ferraMeNtas, coN-
forMe descriÇÃo dos serviÇos coNtidos Neste terMo de refe-
rêNcia, Para ateNder as Necessidades dos MUNicÍPios coNsor-
ciados.
valor total................: r$ 56.094,00 (cinquenta e seis mil, noventa e 
quatro reais)
PrograMa de trabalHo.......: exercício 2021 atividade 
0403.041230001.2.005 Manutenção da secretaria
de Finanças , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia infor-
mação/comunic.- PJ, subelemento 3.3.90.40.11, no valor de r$ 56.094,00
vigêNcia...................: 11 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da assiNatUra.........: 11 de agosto de 2021

Protocolo: 694895

PREfEituRA MuNiciPAL DE SouRE
AviSo DE LicitAção - 

PREGão ELEtRôNico Nº 057/2021-PE/SRP
A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interes-
sados ao processo licitatório que tem como registro de PreÇo Para 
fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa Para PrestaÇÃo de 
serviÇo de forNeciMeNto de liNK de iNterNet, visaNdo ateNder 
as Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal de soUre e secreta-
rias MUNiciPais do MUNicÍPio de soUre/Pa. a abertura será no dia 
01/09/2021 as 08:30 horário de brasília. o edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 694896

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MuNicíPio DE tERRA SANtA - PA
ExtRAto Do 1º tERMo ADitivo Do coNtRAto Nº 0164/2020. 
oRiGEM coNvitE Nº 010/2020. coNtrataNte P.M.t.s. coNtrata-
da: coNstrUtora viaNa serviÇos civil ltda. obJeto: coNstrUÇÃo 
da sala de iNforMática e revitaliZaÇÃo da cobertUra do bloco 
PedagÓgico e da qUadra da escola frNcisca soUZa barbosa, o 
PreseNte terMo aditivo teM Por obJetivo a alteraÇÃo coNtra-
tUal coM acrÉsciMo No valor de r$ 56.358,34, decrÉsciMo No 
valor de r$ 410,16, PassaNdo o coNtrato do valor total de r$ 
156.348,90 Para o valor total de r$ 212.297,08.

oDAiR JoSé fARiAS ALBuQuERQuE
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 694899

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE tucuMã/PA
AviSo DE LicitAção

PREGão ELEtRôNico SRP Nº 9/2021-075fME
o Município de tucuMã, através do fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 02 de setembro de 2021, na modalidade PregÃo 
eletrôNico srP Nº 9/2021-075fMe, tipo menor preço por lote, cujo 
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registro de PreÇos Para a fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de 
eMresa esPecialiZada, Para locaÇÃo de veÍcUlos destiNados 
ateNder as Necessidades do traNsPorte escolar, do MUNiciPio 
de tUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a reali-
zar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. informações gerais: o edital está disponível na rua do café, 
s/Nº, setor alto Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no ende-
reço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 19 de agosto 
de 2021. SiMoNE RoDRiGuES DEziDERio - Pregoeira.

Protocolo: 694901

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS - 
PREGão PRESENciAL SRP Nº 9/2021-065-PMvx

AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 20210455 do PREGão PRESEN-
ciAL SRP 9/2021-065-PMvx, para a contratação de empresa com o ob-
jetivo de formar o sistema de registro de Preços para a prestação de ser-
viços de cadastramento e georreferenciamento para demarcação urbanís-
tica, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i). eMPresas e valores registrado: Parte: 
MUNicÍPio de vitÓria do xiNgU (PrefeitUra MUNiciPal de vitÓria 
do xiNgU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - eMPresa: eNgeNorte solU-
ÇÕes aMbieNtais e geotecNologias eireli - cNPJ: 10.696.689/0001-
94, valor registrado r$: 3.461.660,00 para o iteM: 01; validade da ata 
é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. iNforMaÇÕes: a ata de 
registro de PreÇos Nº 20210455 vinculada ao PregÃo PreseNcial 
SRP Nº 9/2021-065-PMVX poderá ser acessada na integra no site oficial da 
Prefeitura Municipal de vitória do xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.
br; assinatura: vitória do xingu/Pa, 17/08/2021- MÁRcio viANA Ro-
cHA - Prefeito Municipal.

ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS - 
PREGão PRESENciAL SRP Nº 9/2021-067-PMvx

AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 20210457 do PREGão PRESEN-
ciAL SRP 9/2021-067-PMvx, para a contratação de empresa com o 
objetivo de formar o sistema de registro de Preços para a prestação ser-
viços de dedetização e sanitização, para contratações futuras, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESAS E 
valores registrado: Parte: MUNicÍPio de vitÓria do xiNgU (Pre-
feitUra MUNiciPal de vitÓria do xiNgU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 
- eMPresa: i. c. da crUZ roberto eireli - cNPJ: 11.435.664/0001-08, 
valor registrado r$: 448.000,00 para o lote: 01 e a eMPresa: vital 
coMercio, locaÇÃo e serviÇos ltda - cNPJ: 04.950.759/0001-96, 
valor registrado r$: 121.000,00 para o lote: 02; validade da ata é de 
12 (doze) meses a partir da assinatura. iNforMaÇÕes: a ata de regis-
tro de PreÇos Nº 20210457 vinculada ao PregÃo PreseNcial srP Nº 
9/2021-067-PMVX poderá ser acessada na integra no site oficial da Pre-
feitura Municipal de vitória do xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; 
assinatura: vitória do xingu/Pa, 18/08/2021- MÁRcio viANA RocHA 
- Prefeito Municipal.

ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS - 
PREGão PRESENciAL SRP Nº 9/2021-068-PMvx

AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 20210458 do PREGão PRESEN-
ciAL SRP 9/2021-068-PMvx, para a contratação de empresa com o 
objetivo de formar o sistema de registro de Preços para o preparo e for-
necimento de marmitex e refeições, para contratações futuras, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESAS E 
valores registrado: Parte: MUNicÍPio de vitÓria do xiNgU (Pre-
feitUra MUNiciPal de vitÓria do xiNgU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - eMPresa: Moises caMPos dos saNtos 01034827251 - cNPJ: 
42.645.546/0001-40, valor registrado r$: 94.250,00 para o iteM: 01; 
oZiel liMa MoUra 81918160244 - cNPJ: 22.477.492/0001-43; valor re-
gistrado r$: 118.800,00 para os iteNs: 06 e 07; a. assUNÇÃo figUeira 
eireli - cNPJ: 42.816.221/0001-82, valor registrado r$: 414.285,00 para 
os iteNs: 03 e 04; validade da ata é de 12 (doze) meses a partir da 
assinatura. iNforMaÇÕes: a ata de registro de PreÇos Nº 20210458 
vinculada ao PregÃo PreseNcial srP Nº 9/2021-068-PMvx poderá ser 
acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do 
xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; assinatura: vitória do xingu/Pa, 
18/08/2021- MÁRcio viANA RocHA - Prefeito Municipal.

Protocolo: 694902

AviSo DE LicitAção - 
PREGão ELEtRoNico SRP Nº. 9/2021-070-SEMED 

Publicado no Diário Oficial do Estado, Edição nº 34.675, Página nº. 118, 
do dia 19/08/2021. onde se lê: abertUra: 01/08/2021, às 09:00 ho-
ras; Leia-se: abertUra: 01/09/2021, às 09:00 horas .

Protocolo: 694912

..

PARticuLARES
.

coNSuLtoRio oDoNtoLoGico 
DRA. AMALiA RoDRiGuES EiRELLi ME 

com cNPJ n° 18.038.907/0001-05 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente - 
seMMa, a licença de operação nº 028/2021, para desenvolver o serviço 
de atividade odontológica, em capanema/Pa.

Protocolo: 694917

cooPERAtivA DoS GARiMPEiRoS E 
MiNERADoRES Do BRASiL - cooGAMiBRA 

cNPJ 18.336.502/0001-53 
torna público junto à secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa/
NP, que deu entrada na licença Previa, licença de instalação e licença de 
Operação, para extração e beneficiamento de minério ouro, o protocolo nº 
938/2021.

Protocolo: 694918

SERviço SociAL Do tRANSPoRtE – SESt
uNiDADE B Nº 37

Ato AviSo DE HoMoLoGAção E ADJuDicAção
Ato coNcoRRêNciA Nº 007/2021

o Serviço Social do transporte – SESt tornam público a homologação 
e adjudicação da concorrência nº 007/2021, cujo objeto é a contratação 
de empresa para fornecimento de material de limpeza e manutenção das 
piscinas sest da Unidade b37 belém -Pa, conforme edital e seus anexos, 
em favor da empresa biddeN coMercial ltda (cNPJ: 36.181.473/0001-
80) no valor de r$ 7.384,00 (sete mil trezentos e oitenta e quatro reais).

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 694455

SERviço NAcioNAL DE APRENDizAGEM 
Do tRANSPoRtE – SENAt

uNiDADE B Nº 77 - Marabá/PA
Ato AviSo DE HoMoLoGAção E ADJuDicAção

coNcoRRêNciA Nº 004/2020
o Serviço Nacional de Aprendizagem do transporte – SENAt torna 
público a homologação e adjudicação da concorrência nº 003/2020, cujo 
objeto é selecionar e contratar empresa especializada em engenharia para 
execução da obra de reforma da Unidade b 77 - seNat, em terreno situado 
na rodovia br  222 Km 03 s/N, bairro são felix iii, conforme edital e seus 
anexos, em favor da empresa coNtiNeNtal service serviÇos de coNs-
trUÇÃo eireli  (26.263.297/0001-71) no valor de r$ 99.535,74 (noventa 
e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Andreia Monic viana dos Santos
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 694881

.

.

EMPRESARiAL
.

AviSo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-1006001-SRP

o Município de tomé Açu - PA, torna pública a adjudicação e Homo-
logação do resultado do Pregão eletrônico nº 9/2021-1006001-srP, ob-
jeto registro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecialiZada Para forNeciMeNto de Materiais de 
liMPeZa Para desiNfecÇÃo e HigieNiZaÇÃo HosPitalar, Para ateN-
der as deMaNdas da secretaria MUNiciPal de saúde de toMÉ 
aÇU, lavrado em favor das empresas: e M de f gUiMarÃes; c.N.P.J. nº 
05.966.522/0001-66, vencedora, no valor: r$ 104.615,00 (cento e qua-
tro mil, seiscentos e quinze reais); Maxx qUiMica e sisteMas de liM-
PeZa eireli; c.N.P.J. nº 12.320.177/0001-54, vencedora, no valor: r$ 
253.731,20 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e um 
reais, vinte centavos).

ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREço
AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 9/2021-1006001-ARP

PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-1006001- PE
objeto: registro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecialiZada Para forNeciMeNto de Materiais de 
liMPeZa Para desiNfecÇÃo e HigieNiZaÇÃo HosPitalar, Para ateN-
der as deMaNdas da secretaria MUNiciPal de saúde de toMÉ aÇU. 
assinatura da ata: 05/08/2021. vigência: 12 (doze) meses a contar da 
assinatura. empresas adjudicadas e homologadas: e M de f gUiMarÃes; 
c.N.P.J. nº 05.966.522/0001-66, vencedora, no valor: r$ 104.615,00 
(cento e quatro mil, seiscentos e quinze reais); Maxx qUiMica e siste-
Mas de liMPeZa eireli; c.N.P.J. nº 12.320.177/0001-54, vencedora, no 
valor: r$ 253.731,20 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta 
e um reais, vinte centavos).

ALziRA LiNo SoARES oLivEiRA
secretária Municipal de saúde

Protocolo: 694938
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cÂMARA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
ExoNERAção Nº 01/2021

A câmara Municipal de Abaetetuba exoNera, a pedido, a senhora lo-
reNa MagalHÃes Navarro, cPf nº 781.943.342-68, do cargo efetivo de 
advogada, conforme Portaria nº 69/2021-cMa/rH, de 05/07/2021.

abaetetuba-Pa, 18 de agosto de 2021.
Aluísio Monteiro corrêa

vereador Presidente

cÂMARA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
NoMEAção Nº 04/2021

A câmara Municipal de Abaetetuba NoMeia o senhor diogo cardo-
so silva, cPf nº 656.195.102-63, para o cargo efetivo de advogado. 
convocando-o para tomar posse no prazo de 30 dias, conforme Portaria nº 
075/2021-cMa/rH, de 02/08/2021.

abaetetuba-Pa, 18 de agosto de 2021.
Aluísio Monteiro corrêa

vereador Presidente
Protocolo: 694939

A empresa São PAuLo ciNco LocAção DE toRRES LtDA 
inscrita no cNPJ nº 17.766.018/0001-00

localizada na rua sUrUbiM nº. 577, bairro brooKliM PaUlista, na cidade 
de sÃo PaUlo/sP, torna público que recebeU da secretaria Municipal de 
Meio ambiente de concórdia do Pará/Pa - departamento de licenciamento 
(dl), a liceNÇa PrÉvia (lP) Nº 006/2021 e liceNÇa de iNstalaÇÃo (li) 
Nº 002/2021, ambas com vencimento 11/05/2022, para atividade estação 
rádio base (erb) localizada na av. beZerras de MeNeZes, s/N, bairro 
Nova aUrora, ceP: 68.685-000, coNcÓrdia do Pará/Pa.

Protocolo: 694940

LicENçA oPERAção
tiM S/A 

cNPJ 02.421.421/0011-93 
torna público que emitiu junto a secretaria Municipal de Meio ambiente 
- seMMa a licença de operação nº 014/2021 para implantação de erb, 
na rua concórdia, s/N, vila camará, ceP 68840-000, cachoeira do arari 
- Marajó-Pa.

Protocolo: 694941

LicENçA oPERAção
tiM S/A 

cNPJ 02.421.421/0011-93 
torna público que emitiu junto a secretaria Municipal de Meio ambiente - 
seMMa a licença de operação nº 006/2021 para implantação de erb, na 
rua Principal, 37, vila da Penha, ceP 68710-000, Maracanã-Pa.

Protocolo: 694942

JELSoN P.cHAvES LtDA 
cNPJ: 31.802.199/0001-03 

localizado a avenida Minas gerais n°284 centro breu branco, torna pú-
blico que está requerendo junto a seMasa breu branco a sua licença de 
operação para a atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios, minimercados, mercearias 
e armazéns.

Protocolo: 694943

GERALDo foRo DoS SANtoS 
cPf: 300.942.322-53 

rua Principal, s/N, vila Monte alegre, interior - tomé açu/Pa, torna público 
que requereu da seMMa/tomé-açu, a licença de operação nº 00013/2021 
para atividade de extração de argila fora de corpos hídricos.

Protocolo: 694944

MAuRo cESAR LoRENzzEtt 
cPf: 743.884.019-00 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Mazarone, localizada 
na rodovia br 163, KM 972, Me, adt 27,6 KM na vicinal amigão, municí-
pio de Novo Progresso, torna público que reqUereU junto a seMMa/NP a 
licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação de bovinos 
conforme protocolo 1186/2021.

Protocolo: 694945

M t Do RoSARio PiNGARiLHo & ciA LtDA  
torna público que recebeu da seMMa/stM, a licença de operação - lo nº 
2021/0000075, válida até 25/07/2025, para atividade de Padaria e confei-
taria com predominância de produção própria, em santarém/Pa.

Protocolo: 694946

fuNDo DE PREviDêNciA SociAL Do MuNicíPio 
DE São SEBAStião DA BoA viStA/PÁ

tERMo DE RAtificAção 
Ratifico por estes Termos, as inexigibilidades de licitação a seguir: 
iNExiGiBiLiDADE N° 005/2021-iN/cPL/fuNPREvSSBv, para a con-
tratação da empresa: Paulo roberto campos sociedade individual de ad-
vocacia s/, cNPJ sob n° 24.899.421/0001-64, referente à contratação de 
serviços especializados de consultoria e assessoria Jurídica, para o fundo 
de Previdência social do Município de são sebastião da boa vista, no valor 
de: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais). assinatura 08.07.2021;

iNExiGiBiLiDADE N° 006/2021-iN/cPL/fuNPREvSSBv, para a con-
tratação da empresa: a c assessoria contabil ltda, inscrita no cNPJ: sob 
o nº 36.832.661/0001-20, referente à contratação de serviços especializa-
dos de consultoria e assessoria contábil, para o fundo de Previdência so-
cial do Município de são sebastião da boa vista, no valor de: r$ 60.000,00 
(sessenta mil reais). assinatura 12.07.2021;
iNExiGiBiLiDADE N° 007/2021-iN/cPL/fuNPREvSSBv, para a con-
tratação da empresa: cr2 consultoria em tecnologia da informação ltda, 
inscrita no cNPJ: sob o n.º 23.792.525/0001-02, referente à contratação de 
serviços técnicos profissionais de Assessoria e Consultoria Especializada Em 
transparência Pública ao fundo de Previdência social do Município de são se-
bastião da boa vista, no valor de: r$ 5.922,00 (cinco mil, novecentos e vinte 
e dois reais). assinatura 12.07.2021, fundamentadas no art. 25, inciso ii, da 
lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, e ordenar suas pu-
blicações em cumprimento ao disposto no art. 26 da lei federal nº 8.666/93 
e em consonância com o Parecer jurídico e tendo em vista documentos que 
instruem os processos administrativos em epígrafe. são sebastião da boa 
vista/Pá. Dário Gonçalves Junior - Presidente funprev.

Protocolo: 694947

o DiREtoR REGioNAL Do SENAi, 
Usando as atribuições legais que lhe foram conferidas por lei,

RESoLvE:
PuBLicAR EMENtA DE RESoLuçÕES/2021, do SENAi/cR/PA

RESoLução SENAi cR/PA Nº 005/2021
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
logística - ead, constante do eixo tecnológico gestão e Negócios, a ser 
oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de Altamira 
- altaMira /Pa.

RESoLução SENAi cR/PA Nº 006/2021
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
logística - ead, constante do eixo tecnológico gestão e Negócios, a ser 
oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de Santarém 
- saNtarÉM /Pa.

RESoLução SENAi cR/PA Nº 007/2021
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
eletrotécnica - ead, constante do eixo tecnológico controle e Processos 
Industriais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profis-
sional de santarém - saNtarÉM /Pa.

RESoLução SENAi cR/PA Nº 008/2021
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
Manutenção automotiva - ead, constante do eixo tecnológico controle e 
Processos industriais, a ser oferecido pelo seNai/Pa, no centro de educa-
ção Profissional de Santarém - SANTARÉM /PA.

RESoLução SENAi cR/PA Nº 009/2021
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
eletromecânica, constante do eixo tecnológico controle e Processos indus-
triais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional 
getúlio vargas - belÉM /Pa.

RESoLução SENAi cR/PA Nº 010/2021
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
eletrotécnica, constante do eixo tecnológico controle e Processos indus-
triais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional 
getúlio vargas - belÉM /Pa.

RESoLução SENAi cR/PA Nº 011/2021
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
Mecânica - ead, constante do eixo tecnológico controle e Processos indus-
triais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional 
de santarém - saNtarÉM/Pa.

RESoLução SENAi cR/PA Nº 012/2021
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
segurança do trabalho - ead, constante do eixo tecnológico segurança, a 
ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de San-
tarém - saNtarÉM/Pa.

Protocolo: 694924

A REvERSA AMBiENtAL SERviçoS 
E coLEtoRA DE RESíDuoS EiRELi 

inscrita no cNPJ 27.208.498/0001-39 
torna público que requereu à secretaria estadual de Meio ambiente e sus-
tentabilidade - seMas, o pedido de l.o para a atividade limpa fossa atra-
vés do processo 2021/19512.

Protocolo: 694925

coNSELHo REGioNAL DE MEDiciNA 
Do EStADo Do PARÁ

A corregedoria do conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e sob os auspícios do art. 37, inciso iv, 
e art. 94, ambos do Código de Processo Ético-Profissional, NOTIFICA o Sr. 
MARCOS PAULO DA CUNHA NEGRÃO, qualificado como denunciante, para 
que, ciente desta publicação, apresente no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias o seu pedido de recUrso, acerca da decisão proferida em sessão de 
Julgamento do dia 22/06/2021 nos autos do PeP crM/Pa nº 26/2016. os 
referidos autos se encontram à disposição no setor Jurídico deste regional, 
sito av. generalíssimo deodoro, nº 253. Publica-se o presente edital, em 
razão de se encontrar em local incerto e não sabido.

Dra. Maria de fátima Guimarães couceiro
corregedora - crM/Pa.

Protocolo: 694926
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A empresa KARiNA YuKARi tAKAKuRA 
localizado na rod. Pa 140, sN. KM22 - Zona rural, ceP: 68786000, saN-
to aNtoNio do taUa/Pa, cPf/cNPJ: 937.244.892-34, inscrição estadual: 
15.607.431-1, torna público que recebeu da seMas/Pa a licença de operação 
com validade até 11/04/2026 para atividade aquicultura ornamental.

Protocolo: 694927

ALuNoS coNcLuiNtES Do ENSiNo MéDio EJA 
No sistema ead na instituição ceqP PoteNcia Master sob o  Parecer 
303/2016 cee/Pa - aUt. e credeNc. 344 de 13 de oUtUbro de 2016 
iNscriÇÃo do inep N° 15168735. 

ALuNoS coNcLuíRAM EM JuLHo/AGoSto DE 2021
1.acsa silveira corciNi 2.aldreib PioNtKoWsKY siPolatti 3.ale-
xsaNdro MartiNs de Melo 4.altaMira lUcia ferreira cardoso 
5.aNa Júlia fitaroNi MartiNs 6.aNdre MaJevsKi de soUZa 7.aN-
dressa Pereira NUNes 8.aNtoNio Jose PaNdolfo 9.beNviNda 
aParecida de alMeida 10.betHâNia vieira rodrigUes de soUZa 
11.breNo de Marcos cavalcaNte 12.caMYllY victoria vial rosa 
13.carlos aNtôNio goMes coUto 14.carlos WesleY vaZ de soU-
Za 15.celso da silva soUZa 16.david estUlaNo abreU 17.edUardo 
beatriZ da silva 18.edUardo JosÉ dUtra da PaixÃo 19.edUardo 
JosÉ saNt’aNNa silva 20.elisaMa da silva tavares 21.eNZo fava-
No gorZa 22.fabrÍcio de soUZa serafiM 23.ferNaNdo de abreU 
cardoso 24.ferNaNdo Moreira Macedo 25.flávia de freitas Ma-
cHado 26.fraNcisco loPes da silva 27.gabriel rodrigUes de 
oliveira 28.gabriela de agUiar MagalHÃes 29.gabrielle ribeiro 
raMalHo goNÇalves 30.gilberto da silva 31.gilliard ferreira 
beNto 32.gUilHerMe straUb david goMes 33.gUteMberg MartiNs 
MagalHÃes 34.isabellY rigottY da silva 35.JacKsoN ferNaNdo 
littig careY Moraes 36.Jessiel rodrigUes da silva 37.JHeNiffer 
silva de alcaNtara 38.JHoNes WilliaN de soUZa 39.Joao HeNriqUe 
de Medeiros lUZia 40.JoÃo Pedro sPeraNdio de aqUiNo 41.Jorge 
Niceas rocHa de alvareNga 42.Jose aNtoNio PaNdolfo 43.Jose 
oZaNeUdo de liMa victoriNo 44.Jose tarcisio deNicoli 45.JUlia 
beatriZ faria cHalita 46.leaNdro cHaves saNtos 47.lesiaNe viei-
ra viaNa alMeida 48.loreNa de oliveira veroNeZ 49.lUaNa gasPar 
Neotte 50.lUiZ cesar ferreira de oliveira 51.Marcia cristiNa al-
ves MagaNHa 52.Marcio batista faria 53. Marcio cleito goMes 
54.MariNaldo oliveira MartiNs 55.MaUrÍcio alexaNdre saNtos 
liMa 56.Natália NUNes de oliveira 57.obadias ferreira da sil-
va 58.otavio ceZar ferNaNdes sarciNelli 59.PaUlo cesar Malta 
fUrtado 60.rafaela aMaral sarMeNto 61.raioNY Jose leite JUliao 
62.ricardo Herrero cresPo  63.roberta lUgÃo sartÓrio 64.ro-
drigo alves da cUNHa 65.rogeria liMa becalli 66.roMario dos 
saNtos libarde 67.sUelleN raMoa villela 68.tHatiaNe raMos da 
silva 69.tiago caldeira lUdUvico 70.tiara aYMi araUJo 71.vaN-
delicia Maria seabra 72.Walber carvalHo rosa bUeNo Pereira 
73.WaNderleY WelleN steiN goMes 74.ZilMa laUvers.

Protocolo: 694928

iMAtEL iNDúStRiA E coMéRcio DE MADEiRAS LtDA-EPP 
cNPJ Nº 10.866.058/0001-76 

torna público que recebeu a licença de operação (lo) N° 008/2021 da 
secretaria Municipal do Meio ambiente de Ulianópolis-Pa - seMMa-Pa à 
atividade de desdobro de madeira em tora para madeira serrada/lamina-
da/faqueada.

Protocolo: 694929

PEtRoMiL EiRELi 
cNPJ nº. 17.755.659/0001-50 

torna público que recebeu junto à seMas/Pa, a licença de operação n° 
12954/2021, válida até 21/05/2023 para desenvolver atividade de termi-
nal revendedor retalhista na navegação interior, em santarém/Pa.

Protocolo: 694930

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. 
DENPASA (“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 administradores, 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 so-
bre a distribuição de dividendos. santa bárbara/Pa, 18 de agosto de 2021. 
Maria Aparecida de Brito - conselheira Administrativa.

Protocolo: 694931

Auto PoSto MoREiRA coM. DE cMBuStívEiS EiRELi-ME 
cNPJ Nº 37.350.307/0001-22 

Município de santa Maria das barreiras - Pa, torna Público que requereu 
licença da operação - lo na secretaria Municipal de Meio ambiente e 
recursos Hídricos - seMMarH, Processo administrativo Nº 00228/2021 a 
atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automoto-
res, localizada na rua alacid Nunes, 99, Nova esperança, sariema, no dia 
16/08/2021.

Protocolo: 694932

A empresa uRNAS MARt 
torna pública que requereu à secretaria Municipal de Meio ambiente - 
seMMa, por meio do protocolo N°2021/1083 a renovação de sua licença 
de operação N° 0090/2021 com prazo de validade até 08/10/2021, para a 
atividade de fabricação de Urnas Mortuárias.

Protocolo: 694933

A f DA SiLvA NEto EPP 
cNPJ nº 83.777.375/0001-90 

torna público que requereu à secretaria Municipal de Meio ambiente de 
são Miguel do guamá - seMMa, a licença de operação - lo para ativi-
dade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentícios - supermercados, localizada Pc 7 setembro s/n, 
bairro centro no município de são Miguel do guamá, no estado do Pará. 
através do processo n° 032/2019

Protocolo: 694934

ALuNoS coNcLuiNtES Do ENSiNo MéDio EJA 
No sistema ead na instituição ceqP PoteNcia Master sob o  Parecer 
303/2016 cee/Pa - aUt. e credeNc. 344 de 13 de oUtUbro de 2016 
iNscriÇÃo do inep N° 15168735. 

ALuNoS coNcLuíRAM EM AGoSto DE 2021
1. eliete saNdra cavalcaNte 2. Jose carlos roeNeZ 3. lUiZ coelHo 
dos saNtos 4. lUiZ goMes de soUZa 5. Marcos aNdreY cordeiro 
saNtos 6. Marcos ferreira alves 7. MaUro dUarte da silva 8. MUl-
ler de oliveira Macêdo 9. rodrigo lUcas saNtos 10. sara NaYara 
de PaUla e silva 11. YoNe de PaUla MaxiMo 12. JosÉ de agUiar saN-
tos de oliveira 13. derNivaldo soares dos reis 14. alessaNdro 
goMes dos saNtos 15.JoÃo victor HoHeNfeld cHe Pires.

Protocolo: 694935

BARRA Do PARA - 
tRANSPoRtES E SERvicoS MARitiMoS LtDA
REQuERiMENto DE LicENçA DE oPERAção

“BASE oPERAcioNAL - viStA ALEGRE, MARAPANiM/PA”
BARRA Do PARA - tRANSPoRtES E SERvicoS MARitiMoS LtDA, 
cNPJ. 01.834.520/0001-62, torna público que requereu licença de 
operação (lo), junto a secretaria MUNiciPal de Meio aMbieNtal de 
MaraPaNiM, em 10 de agosto de 2021, para a base oPeracioNal de vis-
ta alegre com as atividades de alojamento, trapiche, ancoradouro, rampa 
de acesso e marina de uso próprio, Manutenção e reparação de embarca-
ções e estruturas flutuantes próprias, com presença de Grupo Gerador de 
energia elétrica para uso próprio.

belém/Pará, 20 de agosto de 2021
JoRGE Luiz BARBEito DA coStA fERREiRA

superintendente - barra do Pará
Protocolo: 694936

EStADo Do PARÁ
MuNicíPio DE PARAuAPEBAS

SERviço AutôNoMo DE ÁGuA E ESGoto 
DE PARAuAPEBAS–SAAEP

1º ADitivo DE EDitAL DE LicitAção 
coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 002.2021. cP.SAAEP

o Município de PARAuAPEBAS, através do SAAEP - SERviço Autô-
NoMo DE ÁGuA E ESGoto DE PARAuAPEBAS, por intermédio da comis-
são Permanente de licitação, designada pela Portaria N° 525/202, informa 
que o 1º aditivo de edital de licitaÇÃo coNcorrêNcia Pública Nº 
002.2021. cP.saaeP, cujo objeto é contratação de 01 (uma) agência de 
publicidade para prestação de serviços especializados em comunicação so-
cial, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente 
que tenham por finalidade o estudo, o planejamento, a conceituação, a 
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão 
da execução e distribuição externa (divulgação), do serviço autônomo de 
água e esgoto de Parauapebas – saaeP, no estado do Pará. encontram-se 
à disposição dos interessados na coordenadoria de licitação e contratos, 
localizada na rua rio dourado, s/N, bairro beira rio, Parauapebas/Pa, a 
partir da publicação deste aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e 
ainda através do site http://www.saaep.com.br/editais/ ou do Portal do tcM 
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras.

Parauapebas – Pa, 20 de agosto de 2021.
LiLiAN cRiStiNA PEREiRA

Presidente da comissão de licitação
Port. saaeP nº 525/2021

Protocolo: 694861
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